
1 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA – ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, 
příspěvková organizace 

 

 

 

 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018 
 

 
 

V Ostravě, 10.10.2018 

Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., ředitel školy 

Ped.radou projednáno:   11.10.2018 

Školskou radou projednáno:  12.10.2018 Bc. Petra Andrisová 

       předsedkyně šk.rady  



2 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................... 4 

1. Základní údaje o škole ........................................................................................................ 8 

1.1 Údaje o právnické osobě .......................................................................................... 8 

1.2 Údaje o zřizovateli ................................................................................................... 8 

1.3 Součásti školy .......................................................................................................... 8 

1.4 Statistické údaje o počtu tříd a žáků....................................................................... 11 

1.5 Údaje o školské radě .............................................................................................. 11 

1.6 Údaje o zapsaném spolku Březinka, z.s. ................................................................ 12 

1.7 Zaměření školy ....................................................................................................... 12 

1.8 Materiální a technické podmínky základní školy .................................................. 13 

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ................................................................................ 17 

2.1 Hodnocení prospěchu ............................................................................................. 17 

2.2 Hodnocení chování ...................................................................................................... 18 

2.3 Zameškané hodiny ....................................................................................................... 18 

2.4 Integrovaní žáci ........................................................................................................... 18 

3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol .................................. 19 

3.1 Zápis k povinné školní docházce ................................................................................. 19 

3.2 Přehled o žácích, kteří přestoupili na víceletá gymnázia ............................................. 19 

3.3 Přehled o umístění žáků s ukončenou školní docházkou ............................................ 20 

4. Vzdělávací programy a učební plány ................................................................................... 20 

4.1 Přehled oborů základního vzdělávání: ......................................................................... 20 

4.2 Vzdělávací programy a učební plány : ........................................................................ 20 

4.3 Aprobovanost výuky: .................................................................................................. 21 

5. Personální zabezpečení činnosti školy ................................................................................. 21 

5.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.6.2018 ....................................................... 21 

5.2 Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) ......................................................................... 22 

5.3 Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) ..................................................................... 23 

5.4 Změny v personálním stavu ......................................................................................... 23 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ....................................................... 24 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ........................................................ 32 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ..................................................................... 32 

9. Účast na soutěžích a olympiádách ....................................................................................... 34 

9.1 Soutěže a olympiády .................................................................................................... 34 

9.2 Výchovně-vzdělávací projekty, kulturní a výchovné akce .......................................... 37 

9.3 Zájmová činnost školy, žákovský parlament ............................................................... 46 

9.3.1 Žákovský parlament ................................................................................................ 46 



3 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

9.3.2 Zájmová činnost organizovaná školou .................................................................... 46 

9.3.3 Zájmová činnost ve škole organizovaná jinými institucemi ................................... 49 

10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018 ........................................... 50 

10.1 Realizované projekty financované z cizích zdrojů .................................................... 51 

11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání .... 52 

12.  Spolupráce školy s dalšími institucemi ............................................................................. 52 

13. Evaluace ............................................................................................................................. 54 

14. Závěr ................................................................................................................................... 54 

15. Přílohy ................................................................................................................................ 54 

Příloha č.1: Učební plány I. a II. stupně základní školy pro školní rok 2017/2018 ................. 56 

Příloha č.2: Z činnosti školy v roce 2017/2018 ........................................................................ 58 

Z činnosti mateřské školy ................................................................................................ 58 

Z činnosti základní školy ................................................................................................. 65 

Z činnosti školní družiny ............................................................................................... 102 

Z činnosti školního parlamentu .................................................................................... 103 

 

  



4 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Úvod 

 

Milí žáci, vážení rodiče, vážení pedagogové, vážení partneři školy a všichni příznivci naší 

školy, 

rok s rokem se sešel a opětovně předkládáme jako instituce výroční zprávu za školní rok. 

Přinášíme vám přehled toho, co se nám povedlo i toho, na čem bychom chtěli v následujícím 

roce nebo případně letech zapracovat.  

Co se nám bezesporu povedlo, jsou inovace, získávání externích zdrojů i publicita školy. O 

„naší Březince“ je, dle mého názoru, hodně slyšet, a to v tom dobrém slova smyslu. Snažíme 

se vytvářet prostředí, ve kterém se cítí spokojeně jak děti a žáci, tak i zaměstnanci, rodiče a 

příchozí osoby do školy. 

Stále je našim společným cílem pracovat na tom, aby naše škola byla konkurenceschopnou na 

Jihu i ve srovnání se školami v Ostravě a Moravskoslezském kraji. 

Nejprve mi dovolte, abych shrnul z předchozí výroční zprávy, co se nám povedlo: 

- intenzivně pracujeme na vytvoření prostředí a zázemí pro děti, žáky a zaměstnance – 

v loňském roce se nám povedlo inovovat školní družinu, renovovat vstup na ředitelství 

školy, obě sborovny i „relaxační zónu“ pro žáky druhého stupně, 
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- ve spolupráci s firmou Therm jsme během podzimních prázdnin a části listopadu 

vyměnili okna ve školní jídelně, která byla v katastrofálním stavu,  

- ve spolupráci se zřizovatelem jsme vyměnili střešní krytinu mateřské školy a výtah 

školní jídelny v objektu mateřské školy, 

- pro snížení energetické náročnosti jsme instalovali pohybová čidla na WC obou 

budov, 

- povedlo se nám zvýšit rozsah pronájmů, zejména ve spolupráci s KVIC, kdy toto 

zařízení využívá jednu učebnu pro svá školení, 

- získali jsme přibližně 3,3 mil. Kč v rámci dotací a projektů (podrobněji je rozepsáno 

v části 10.1), 

- ve spolupráci s rodiči jsme stáli u založení nového spolku Březinka, z.s., od kterého si 

slibujeme spolupráci na akcích školy a zákonných zástupců i vzájemné finanční a 

nefinanční projekty, 

- posílili jsme publicitu školy ať již formálně v novinách, veřejných vystoupeních nebo 

sděleních na webu a sociálních sítích, nebo neformálně množstvím aktivit mezi 

zákonnými zástupci dětí a žáků, 

- jsme přístupni inovativním trendům a aktivitám navrženými žáky, učiteli, rodiči a 

veřejnosti 

- nainstalovali jsme ozvučení v tělocvičně školy, 

- připravili jsme a realizovali mnoho aktivit a akcí pro děti a žáky, z těch větších 

týdenní lyžařský kurz a školu v přírodě, 

- rozšířili jsme žákovský parlament o zástupce žáků prvního stupně, 

- prodloužili jsme otevření školní družiny do 16:30, 

- navázali jsme intenzivní spolupráci s Ostravskou univerzitou (zejména Pedagogickou 

fakultou a Přírodovědeckou fakultou) na bázi projektů a praxí studentů OU, 

- přešli jsme na nový systém školní matriky – Škola online, který je flexibilnější a 

dostupnější pro učitele, zákonné zástupce a popř. i žáky oproti původnímu systému. 
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Výčet, který jste si přečetli, není konečný, podrobnější informace lze získat z dalších částí 

výroční zprávy.  

Něco málo se nám tedy během předchozího roku povedlo, chystáme se ale samozřejmě i na 

rok již probíhající, tj. rok 2018/2019. Z nejvýznamnějších akcí lze zmínit: 

- nadále se budeme snažit získávat v maximální míře finanční prostředky na rozvoj 

školy (projekty na rozvoj vzdělávání, investiční projekty, účelové projekty na plavání 

a prevenci apod.), 

- žádáme o investiční dotace na inovace odborných učeben přírodních věd, jazyků a 

počítačů, 

- naší snahou je revitalizace dalších prostor školy, které by mohly sloužit školním i 

mimoškolním činnostem: revitalizace dílny školníka, její zvětšení a přebudování na 

komplex dílen pro výuku, z vedlejší místnosti vytvořit posilovnu s adekvátním 

vybavením, z dalších prostor školy vybudovat cvičnou kuchyňku, renovovat skleník,  

- v rámci publicity školy ještě více posílíme využití medií (zejména nově vytvořený 

školní kanál YouTube) 

- zvýšení zabezpečení školy rekonstrukci plotu kolem školy i hřiště tak, aby mohlo 

hřiště fungovat pouze v časech projektu „Otevřené hřiště“, 

- zvažujeme kamerový systém kolem budovy školy tak, abychom zamezili poškozování 

školního majetku, 

- hledáme investiční možnosti pro revitalizaci plochy mezi ZŠ a MŠ tak, abychom zde 

umístili prvky využitelné školní družinou a školkou, 

- chceme vytvořit bezdrátovou síť ve škole a její využití pro výukové účely, 

- budeme pokračovat v inovativních tendencích ve vzdělávání – podpora prvků metody 

prof. Hejného v matematice, genetické metody čtení v českém jazyce, zapojení 

dotykových zařízení do výuky i mimoškolní činnosti, podpora eTwinningu, 

v budoucnu snaha také o bilingvní výuku, 

- ve spolupráci s Ostravskou univerzitou se zapojíme do projektu souvisejícího 

s ověřováním materiálů pro výuku informatiky, 

- pokračujeme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou na společných akcích a naší 

snahou je získat v roce 2020 statut fakultní školy Pedagogické fakulty Ostravské 

univerzity, 

- naší snahou je rozvoj spolupráce s Armádou České republiky, kterou jsme započali 

v roce 2017/2018 na bázi akcí POKOS a WOLFRAM, 
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- pro zlepšení orientace ve škole je našim zájmem umístění informačního panelu a 

informačních cedulek po škole, 

- provedeme evaluaci a autoevaluaci školy s využitím elektronických prostředků tak, 

abychom získali komplexní přehled požadavků žáků, učitelů i rodičů. 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, našim cílem je nabídnout žákům kvalitní vzdělávání, získání 

vícezdrojového financování a vytváření takového prostředí, v jakém se všichni zúčastnění 

budou cítit dobře a v bezpečí. Něco se již podařilo, avšak chceme v rychlém tempu rozvoje 

pokračovat nadále tak, abychom se stali jednou z nejlepších škol na Jihu a usilovali také o 

špičku v Ostravě. Jsme nejstarší školou na Jihu a chtěli bychom v sobě spojovat tradici i 

inovativní trendy 21. století.  

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se jakoukoliv měrou spolupodíleli na úspěšném 

školním roce 2017/2018 a popřál jim, i všem ostatním mnoho energie do dalších inovací, 

trendů a rozvoje!  

Neodpustím si upravené loňské motto, které ponecháváme i pro rok následující: 

 

„Studujte na Březince, s Březinkou se neztratíte!“ 

 

 

 

 

 

Za zaměstnance školy, Jan Veřmiřovský, ředitel 
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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Údaje o právnické osobě 

 

Název: Základní škola  a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, 

příspěvková organizace 

Sídlo:  Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Právní forma příspěvková organizace 

Ředitel RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.  

Zástupci ředitele: Mgr. Zdeňka Mikesková (pro základní vzdělávání, statutární zástupce) 

Bc. Hana Hlobilová (pro předškolní vzdělávání) 

IČO 70978336 

REDIZO 600 145 239 

Tel/fax 596 784 375 

e-mail  zs.brezinova@quick.cz 

reditel@zs-brezinova.cz  

Web www.zs-brezinova.cz 

 

1.2 Údaje o zřizovateli 

 

Název Statutární město Ostrava , Městský obvod Ostrava – Jih 

Adresa Horní  791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 

Právní forma městský obvod SMO 

IČO 00845451 

 

1.3 Součásti školy 

Škola vykonává činnost následujících částí, tj. škol a školských zařízení: 

 

Základní škola 

IZO 102 508 917 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

540 žáků 
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Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Poznámka: úplná základní škola s 1. a 2. stupněm s českým vyučovacím jazykem 

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005, Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,   

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, ze dne 14.1.2005, čj. 

10762/05-21, č.j.posledního rozhodnutí MSK131314/2007 

 

Mateřská škola 

IZO 107 630 281 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

60 dětí (počet k 30.9.2017 – 48 dětí) 

Počet tříd: 2 třídy 

Adresa: Mozartova 1477/ 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 788 385 

e-mail: Materska.skola@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do 

rejstříku škol: 

1.1.2005 

Počet dětí po 

30.09.2017 

49 dětí z toto 1x individuální vzdělávání  

Počet dětí na 1 

třídu 

24 dětí 

Počet dětí na 1 

učitele 

12 dětí 

 

Školní družina 

IZO 120 100 363 

Kapacita dle 

rejstříku škol: 

90 žáků (počet k 31.10.2017 byl 66 žáků) 

Počet oddělení: 3 oddělení 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 733 182 810 

e-mail: Pavla.mlynkova@zs-brezinova.cz  

 

Datum zápisu do 

 

1.1.2005, poslední rozhodnutí KÚ MSK, odbor školství, mládeže a 
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rejstříku škol: sportu, č.j MSK5880/2013, spis.zn.ŠMS/13049/2013/Řez ze dne 

20.05.2013 

Počet žáků na 1 

oddělení: 

22 

Počet žáků na 

vychovatele: 

22 

 

Školní jídelna 

IZO 120 100 967 

Kapacita dle rejstříku škol: 450 jídel  

Počet stravujících se žáků 

k 31.10.2017 

162 

Počet stravujících se dětí 

(připravovaných jídel pro ŠJ 

výdejnu) k 31.10.2017 

48 

Počet stravujících se zaměstnanců 

k 31.10.2017 

32 

Adresa: Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Tel.č. 596 784 367 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  

Datum zápisu do rejstříku škol: 1.1.2005 

 

Školní jídelna - výdejna 

IZO 150 076 207 

Kapacita dle rejstříku škol: 60 jídel 

Počet stravujících se dětí 

(připravovaných jídel pro ŠJ 

výdejnu) k 31.10.2017 

48 

Adresa: Mozartova 9, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

e-mail: Skolni.jidelna@zs-brezinova.cz  
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1.4 Statistické údaje o počtu tříd a žáků 

Počet tříd Základní školy celkem: 12 

Celkový počet žáků k 30.09.2017:  267 

Počet evidovaných žáků , kteří plnili v průběhu školního roku PŠD v zahraničí : 5 

Počet žáků na 1 třídu: 22,25 

Počet žáků na 1 úvazek učitele: 15,71 

 

Z toho:  

na 1. stupni Počet tříd celkem: 7 

 Celkový počet žáků k 30.9.2017:  155 

 Počet žáků na 1 třídu: 21,14 

  

na 2. stupni Počet tříd celkem: 5 

 Celkový počet žáků k 30.9.2017:  112 

 Počet žáků na 1 třídu: 22,4 

 

Počet tříd Mateřské školy celkem: 2 

Celkový počet dětí k 30.09.2017:  48 

Počet dětí na 1 třídu: 24 

Počet dětí na 1 učitele: 12 

 

Počet oddělení Školní družiny celkem: 3  

Celkový počet žáků k 31.10.2016:  66 

Počet žáků na 1 oddělení: 22  

Počet žáků na vychovatele: 22 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Školská rada byla zřízena k 1.1.2005 a je zřízena dle §167 zákona č.561/2004 Sb. – školský zákon 

v platném znění. Funkce školské rady je popsána ve výše uvedeném zákoně v § 168. Funkční období 

školské rady je tříleté. Školská rada byla ustanovena v listopadu 2017, je tříčlenná a pracuje ve 

složení: 

- Bc. Petra Andrisová – předsedkyně školské rady, zvolena za zákonné zástupce žáků, 

- Mgr. Michaela Sudová, LL.B. – členka školské rady, zástupce zřizovatele, 
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- Mgr. Eva Vratislavská – členka školské rady, zástupce pedagogického sboru. 

Pedagogická rada se vyjadřovala ke změně školního řádu a aktivně se zajímala o fungování školy. 

 

1.6 Údaje o zapsaném spolku Březinka, z.s. 

Zapsaný spolek Březinka, z.s. vznikl dne 6. dubna 2018 a byl zapsán do spolkového rejstříku 

dne 10. května 2018. Na vzniku spolku jsme intenzivně spolupracovali s rodiči od počátku 

školního roku 2017/2018, v lednu 2018 proběhla ustavující schůze, kde byla zvolena 

předsedkyně spolku Bc. Petra Andrisová i další členové vedení spolku.  

Od spolupráce se spolkem si slibujeme větší zaangažování rodičů a přátel naší školy do jejího 

dění i mimoškolních činností. Dalším významným propojením se školou je finanční 

odizolování prostředků získávaných ze sběrových akcí, jarmarků i dalších činností, které jsou 

obtížně propojitelné s účetnictvím školy. Na tuto skutečnost upozorňovaly v minulosti také 

kontroly financování školy. Neméně významná je z našeho pohledu také možnost získávání 

externího financování ze strany spolku na aktivity školy, zejména v oblasti mimoškolní 

činnosti. Zde je klíčová právě spolupráce napříč spolkem, školou a školskou radou. 

Před spolkem Březinka, z.s. existovalo a zatím dle rejstříku stále existuje, občanské sdružení 

Mráček. Toto OS Mráček bylo zaregistrováno dne 30.8.2007 na MV ČR, cílem byla podpora 

výchovně vzdělávacích aktivit školy a mimoškolní činnosti. Ke dni 31.12.2014 přestalo 

vykonávat svoji činnost a nebylo transformováno na spolek. Vzhledem ke složitému 

dohledávání dokumentace, osob fungujících v daním OS a dalším skutečnostem, již nebylo 

pokračováno ve snahách o obnovení OS a spíše jsme se po dohodě s rodiči domluvili na 

vytvoření spolku nového – Březinka, z.s. 

 

1.7 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KAPKA/1“ je realizován v povinných a 

volitelných předmětech. Usiluje o to, aby žáci získali v průběhu devítileté školní docházky 

široké kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání ve všech směrech bez specializace. 

Orientuje se na výuku celého spektra humanitních a přírodovědných předmětů. Důraz je 

v učebním plánu kladen na výuku cizích jazyků. Od prvního ročníku je zařazena výuka 

anglického jazyka a od šestého ročníku je žákům zařazena výuka druhého cizího jazyka. 

Výuka cizích jazyků byla zajištěna kvalifikovanými učiteli. Výuka probíhá ve speciální 

jazykové učebně. ŠVP počítá také se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími 
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potřebami a poskytuje speciální pedagogickou  péči žákům s vývojovými poruchami učení a 

chování. 

Škola je připravena na výuku v 18 třídách. ŠD má k dispozici prostory v samostatné budově a 

také samostatné pracovny – 2  třídy -  pro činnost školní družiny v budově „B“. 

Přístup do školy a k třídám 1. stupně v přízemí budovy B je bezbariérový.  

Ve škole pracují žákovský parlament, metodická sdružení a předmětové komise učitelů. 

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce a prevencí sociálně patologických jevů se 

zabývá školní metodik prevence. Nedílnou součástí poradenského pracoviště byl v minulém 

školním roce také speciální pedagog. 

Pozn.: již ve školním roce 2017/2018 proběhly snahy o inovaci ŠVP školy v podobě eliminace 

volitelných předmětů a přesun těchto hodin do předmětů stěžejních, tj. českého jazyka, 

matematiky a cizího jazyka. Snížení volitelných předmětů jsme volili ze dvou klíčových 

důvodů: 

1) Prozatímní nízký počet žáků ve třídách a tudíž finanční náročnost na dělení hodin při 

volitelných předmětech. 

2) Využití disponibilních hodin, které původně byly určeny pro volitelné předměty pro 

Předmět speciálně pedagogické péče, který je využíván u žáků, kteří mají stanovená 

podpůrná opatření. 

Inovace ŠVP bude od roku 2018/2019 v podobě dodatku č.4. 

 

Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na 

světě, na té modré planetě“ se zaměřením na ekologii a zdravý způsob života. MŠ není 

bezbariérová. V letošním šk. roce se vyrovnala poptávka s nabídkou volných míst. Byly 

uspokojeny všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

1.8 Materiální a technické podmínky základní školy 

 

Počet učeben celkem: 23  

Z toho: 7x odborné učebny (jazyková učebna, učebna přírodovědných 

předmětů, žákovské dílny, počítačová učebna, učebna D/Z, Vv, 

Hv) 

 1x školní tělocvična 

 1x „galerie“ nad tělocvičnou, která je využívána jako další 
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sportoviště 

 1x školní hřiště  

 1x školní žákovská knihovna 

 1x učitelská knihovna 

 1x školní skleník 

 1x školní pozemek pro volnočasové a další aktivity 

 

Pro zajištění výuky v jednotlivých předmětech na 1. i 2. stupni je vybudován fond učebnic. 

Škola se rovněž průběžně podle ekonomické situace vybavuje novými učebními pomůckami, 

je vybavena starší audiovizuální technikou, výukovým softwarem. Zastaralost je bohužel 

v oblasti výpočetní techniky. O inventář školy pečují pověření správcové sbírek a kabinetů. 

Škola má k dispozici učebnu ICT s počítači připojenými na internet pro žáky, a vybavenou 

dataprojektorem, tiskárnou, skenerem, záložními servery. Počítače zapojené do sítě 

s přístupem na internet a tiskárnu mají k dispozici pro svoji práci pedagogové školy a své 

počítače mají také ekonomka a samostatná referentka školy. Učebny AJ, Hv a D/Z a třídy  

1. stupně, které mají rovněž k dispozici dataprojektory. V učebně Hv, Vv a 3 učebnách  

1. stupně jsou instalovány interaktivní tabule. Jak již bylo výše uvedeno, počítačová technika 

je částečně zastaralá a finanční prostředky alokované z ONIV jsou pro inovace nedostačující.  

Pro inovace v oblasti vybavení se v současnosti snažíme získávat externí zdroje financování 

v podobě projektů a grantů, ze kterých je možné alespoň částečně financovat nákupy 

materiálního vybavení – příkladem může být např. nákup dotykových zařízení pro výuku – 

nákup iPadů. 

V rámci prostoru tělocvičny došlo ve školním roce 2017/2018 k rozšíření užitné cvičící 

plochy o prostor označovaný Galerie. Dříve využívané prostory jako sklad učebnic, lavic a 

jiného inventarizovaného majetku se proměnily ve cvičební plochu pro tzv. kruhový trénink. 

Tyto prostory jsou v roce 2018 využívány pro výuku tělesné výchovy i pro mimoškolní 

aktivity žáků školy. 

 

Objekt školy 

Areál školy tvoří dvě propojené budovy s tělocvičnou, budova ŠD se skleníkem, školní hřiště 

a školní pozemek. V areálu školy se nachází také budova mateřské školy. 

 

Základní rozdělení místností v areálu základní školy je následující: 
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Budova A třídy 2. stupně 

ředitelství a provozní kanceláře školy 

sborovna 

kabinety 

odborná učebna přírodovědných předmětů 

odborná učebna hudební výchovy 

odborná učebna výtvarné výchovy 

odborná učebna dějepisu/zeměpisu 

jazyková učebna AJ 

pracovna výchovného poradce 

počítačová učebna 

žákovská a učitelská knihovna 

školní kuchyň a jídelna 

kancelář vedoucí školní jídelny 

žákovské šatny 

sklad učebnic 

spisovna školy 

Budova B třídy 1. stupně 

tělocvična 

kabinety 

pracovna učitelů 1. stupně 

třídy školní družiny 

žákovské dílny 

učitelská šatna 

dílna školníka 

provozní místnost uklízeček 

Vstup recepce  

šatny žáků prvního stupně a družiny 

Budova se skleníkem prostory pro činnost školní družiny 

skleník pro výuku přírodovědných předmětů  

Kolárna Je umístěna před budovou školy a je uzamykatelná 
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Naše škola je nejstarší školou v obvodu Ostrava-Jih. Činnost školy je datována od roku 1935. 

Proto proběhlo v minulých deseti letech zlepšování technického stavu budov, ač i zde existují 

jisté rezervy. Z těch klíčových lze zmínit následující: 

- rekonstrukce hygienických zařízení, 

- vybudování sociálních zařízení u tělocvičny, 

- výměna oken, 

- zateplení budovy, 

- nová fasáda školy, 

- oprava ústředního topení, 

- rekonstrukce skleníku s učebnou školní družiny, 

- propojení pavilónů, 

- vytvoření víceúčelového hřiště s umělým povrchem, 

- vytvoření bezbariérového přístupu do budovy „B“, 

- vznik parkovacích míst a kolárny, 

- pravidelné malování školy, 

- inovace sboroven školy, 

- revitalizace odpočinkových prostor pro žáky, 

- výměna oken ve školní jídelně. 

Pozn.: v následujících letech bychom chtěli revitalizovat odborné učebny a jejich vybavení 

z prostředků EU (projekty Integrované teritoriální podpory) i dalšími zdroji financování a 

prostředků zřizovatele. 

 

Mateřská škola disponuje následujícími místnostmi: 

Budova MŠ 2 třídy 

2 ložnice dětí 

PC koutek pro práci dětí s počítačem 

pracovna pro výtvarné techniky 

sociální zařízení 

2 kuchyňky pro přípravu jídla 

Šatny pedagogů + kancelář ZŘ 

odpočinkový areál se zahradou 

 

Rekonstrukční práce v předchozích letech v areálu MŠ: 

- výměna oken za plastová, 
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- zateplení budovy školky, 

- nová omítka. 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány následující akce financované z rozpočtu 

příspěvkové organizace: 

 malování školních prostor včetně nátěrů barevných soklů– celá budova „A“, 

 kompletní oprava venkovních žaluzií, 

 výměna výtahu v mateřské škole, 

 kompletní vybavení školní družiny „skleník“ novým nábytkem a novou podlahou, 

 kompletní vybavení novým nábytkem sborovny I. a II. stupeň, 

 opravy světel na I. a II. stupni, 

 oprava podlahy na galerii ve školní tělocvičně, 

 opravy dveří. 

 

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

2.1 Hodnocení prospěchu 

  

1. – 5. 

ROČNÍK 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO 

 

NEPROSPĚLO 

 

POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 155 154 117 113 36 37 2 4 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 1,28                        II.pololetí – 1,313 

 

6. – 9. 

ROČNÍK 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

 

POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 112 112 17 22 76 83 19 7 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 2,138                        II.pololetí – 2,074 

 

1. – 9. 

ročník 

POČET 

ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 
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POL. I. II. I. II. I. II. I. II. 

 267 266 134 135 112 120 21 11 

Celkový průměrný prospěch: I.pololetí – 1,64                        II.pololetí – 1,63 

 

 

2.2 Hodnocení chování 

 

ROČNÍK POČET 

ŽÁKŮ 

POCHVALA 

ŘŠ 

NTU DTU DŘŠ 2.STUPEŇ 3.STUPEŇ 

Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. 

1.– 5.roč. 155 154 0 0 9 2 4 3 1 0 3 1 0 2 

6.– 9.roč. 112 112 0 0 17 8 18 22 9 6 6 4 3 2 

1. – 9.roč 267 266 0 1 26 10 22 25 10 6 9 5 3 4 

 

2.3 Zameškané hodiny 

 

Školní rok 2017/2018 

 Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

Pololetí Počet celkem Průměr na žáka Počet celkem Průměr na žáka 

 I. II. I. II. I. II. I. II. 

1. – 5. 

ročník 6612 7801 42,66 50,66 37 94 0,24 0,61 

6. – 9. 

ročník 6058 8586 54,09 76,66 202 291 1,80 2,60 

1.– 9. 

Ročník 12670 16387 47,45 61,61 239 385 0,90 1,45 

 

2.4 Integrovaní žáci 

Údaje o integrovaných žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (stav k 30.6.2018): 

Individuálně integrovaní žáci  

Počet žáků se zdravotním postižením 11 žáků 

vady řeči 1 žák 

VPU 8 žáků 
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VPCh 1 žák 

Tělesně postižení 1 žák 

Zrakové postižení 0 žáků 

Počet žáků se zdravotním znevýhodněním 3 žáci 

Počet žáků se sociálním znevýhodněním 0 žáků 

Počet žáků se slovním hodnocením 3 žáci 

Žáci s podpůrnými opatřeními 21 + 1 MŠ 

Počet žáků s IVP 13 žáků 

Počet žáků s reedukační péči 10 žáků 

Počet žáků s pedagogickou intervencí 5 žáků 

Počet žáků s Předmětem speciálně 

pedagogická péče 

12 žáků 

 

 

3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 

škol 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskutečnil ve dnech 4. a 5.4.2018. 

Počet zapsaných žáků do prvních tříd: 

 

Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu  

do 1. ročníku pro škol. rok 2017/2018 

51 

Z toho: - počet dětí přijatých do 1.ročníku 

z toho dětí s nástupem po odkladu 

             - počet provedených odkladů 

47 

9 

4 

Pozn.: údaje jsou z evidence pro MŠMT. Celkový počet žáků, kteří nastoupili do prvních tříd 

od 1.9.2018 je 45 žáků. 

 

3.2 Přehled o žácích, kteří přestoupili na víceletá gymnázia 

DRUH ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ Z ROČNÍKU 

5. 6. 7. 8. 
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Víceleté gymnázium 1 

 

0 

 

0 

 

0 

Sportovní gymnázium 

 

0 0 0 0 

Janáčkova konzervatoř 0 0 0 0 

 

3.3 Přehled o umístění žáků s ukončenou školní docházkou 

DRUH ŠKOLY POČTY ŽÁKŮ  Z  ROČNÍKU 

9. 8. 7.  

Gymnázia 1 0 0 

Lycea 1 0 0 

Střední odborné školy 12 0 0 

SOU 8 2 0 

OU 0 0 0 

Neumístění  0 0 0 

C E L K E M 22 2 0 

 

 

4. Vzdělávací programy a učební plány 

4.1 Přehled oborů základního vzdělávání:  

V základní škole vzděláváme podle jednoho oboru základního vzdělávání, tj. 79-01-C/01 - 

základní škola 

 

4.2 Vzdělávací programy a učební plány : 

1. - 9. ročník : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA/1 ze dne 

30.8.2010, s platností od 1.9.2010 včetně dodatků č. 1 – č. 3 

Konkrétní učební plány v jednotlivých ročnících včetně volitelných předmětů jsou přílohou 

této Výroční zprávy. 

 

Pozn.: na konci srpna 2018 schválila pedagogická rada i školská rada dodatek školního 

vzdělávacího programu KAPKA/1 č.4. Daný dodatek podrobněji specifikoval návaznost učiva, 

ŠVP a RVP. V dodatku také došlo k transformaci časových dotací navýšením počtu hodin 
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českého jazyka, matematiky a anglického jazyka na úkor volitelných předmětů, ze kterých 

zbyla pouze mediální výchova v 9.ročníku. 

Omezení volitelných předmětů má dva aspekty: 

1) Nízký počet žáků pro dělení do skupin a častý výskyt pouze jedné třídy v ročníku. 

2) Využití disponibilních hodin českého jazyka, matematiky a anglického jazyka pro 

Předmět speciálně pedagogické péče u žáků s podpůrnými opatřeními. 

Změna ŠVP včetně změny časových dotací bude přílohou výroční zprávy za rok 2018/2019. 

 

4.3 Aprobovanost výuky: 

Aprobovanost byla: 

- ZŠ – 97 % 

- MŠ 100 %. 

Odůvodnění: 3% neaprobovanost na ZŠ byla způsobena výukou cizího jazyka. S vyučující 

německého jazyka, která byla přijata od 1.9.2017 byl k 30.9.2017 rozvázán pracovní poměr. 

Vzhledem k částečnému úvazku a personální nouzi byli přijati od 2.10.2017 dva studenti 

Ostravské univerzity každý na úvazek 0,27 studující obor „Německý jazyk ve sféře 

podnikání“. Od školního roku 2018/2019 jeden ze studentů studuje studium pedagogiky na 

Národním institutu dalšího vzdělávání tak, aby následně byla zajištěna aprobovanost výuky 

100 %. Ostatní pedagogičtí pracovníci splňují aprobovanost dle zákona o pedagogických 

pracovnících. 

 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 

5.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.6.2018 

 

Počet pracovníků celkem 44 

Počet pedagogických pracovníků celkem 31 

Z toho: Počet pedagogů - ZŠ 24 

            Počet pedagogů - MŠ 4 

            Počet pedagogů - ŠD 3 

  

Počet správních zaměstnanců celkem 13 

Z toho: Počet správních zaměstnanců – ZŠ    6 
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             Počet správních zaměstnanců - MŠ 1 

             Počet správních zaměstnanců - ŠJ 6 

 

 

5.2 Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) 

 

Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) podle odborné kvalifikace-přepočtený počet 

 

Dosažené vzdělání 

Přepočtený počet pedagogů 

ZŠ  ŠD MŠ 

Vysokoškolské:  

       Magisterské pedagogické 

 

17,113 

   

       Bakalářské pedagogické  pro MŠ  1,023  0,333 2 

Vysokoškolské  nepedagogické     

Středoškolské s 

maturitou 

 

pedagogické 1,023  1,641 2 

nepedagogické  

0,750 

   

Celkem 19,909  1,974 4 

Celkový přepočtený počet pedagogických pracovníků:  25,883 

 

Komentář: Více než 90 % pedagogických pracovníků splňuje kvalifikaci dle zákona o 

pedagogických pracovnících. V následujícím školním roce dojde k doplnění odborné 

kvalifikace u zaměstnanců, kteří ji nesplňují doplňujícím studiem pedagogiky. 

 

Pedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) podle věkové struktury – fyzický počet 

21 – 30 

LET 

 

31 – 40 

LET 

 

41 – 50 

LET 

 

NAD 50 

LET 

 

V 

DŮCHODOVÉM 

VĚKU 

CELKEM 

 

Muži Ženy M Ž M Ž M Ž M Ž Muži Ženy 

ZŠ            

2 2  3 5 2 4 0 4 1 2 8 17 

MŠ            

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 
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ŠD            

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Celkový fyzický počet pedagogických pracovníků: 26 8 23 

 

Průměrný věk pedagogických zaměstnanců k 30.6.2018 činí 43,70 let. 

 

5.3 Nepedagogičtí pracovníci (ZŠ, MŠ, ŠD) 

 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ FYZICKÝ 

POČET 

 

PŘEPOČTENÝ 

POČET 

THP (vč.vedoucí ŠJ) 3 3 

Školník 1 1 

Uklízečky  4 3,625 

Kuchařky 5 4,75 

C E L K E M 13 12,375 

 

5.4 Změny v personálním stavu  

Nástup absolventů učitelského studia do 

školy ve  školním roce 2017/2018 

2 (absolventi již u nás pracovali během 

studia, následně byli zaměstnaní po 

ukončení studií učitelství) 

Nové nástupy pracovníků ve  školním roce 

2017/2018 

18 pracovníků 

Z toho: 

12 pedagogických pracovníků 

6 nepedagogičtí pracovníci 

Odchody pracovníků ve  školním roce 

2017/2018 

- ukončení pracovního poměru uplynutím 

sjednané doby – 5 

- ukončení pracovního poměru dohodou – 

2 

- ukončení pracovního poměru ve zkušební 

době - 4 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V letošním roce jsme se zaměřili na vzdělávání zejména na školení zaměřená na rozvoj žáků, legislativní změny i inovativní metody a formy 

výuky. Nedílnou součástí bylo vzdělávání v oblasti zvýšení manažerských dovedností (vedení školy) a GDPR (pracovníci sekretariátu a 

ekonomického úseku). Celkový počet hodin, které absolvovali zaměstnanci školy, bylo 1526 hodin, což na počet podpořených lidí připadá 47,69 

hodin. Na DVPP bylo vynaloženo „pouze“ 55 100 Kč, což je na množství školení, které zaměstnanci absolvovali, částka velmi nízká. Výhodou 

bylo, že mnoho školení bylo realizováno z projektu magistrátu města Ostravy: „Rovné příležitosti“ nebo z dotací získaných školou v rámci 

talentmanagementu. Díky výše uvedenému vícezdrojovému financování bylo vyčerpáno z ONIV méně finančních prostředků než by bylo 

použito, kdyby výše uvedené projekty nebyly. 

 

Celkový počet účastníků na akcích DVPP ve šk.roce 2017/2018 

9-12/2017 byl 20 pedagogů, celkový náklad na DVPP činil  14.220,-- Kč.  

1-6/2018 byl 34 zaměstnanců, celkový náklad na DVPP činil  40.880,--Kč 

 

V rámci samostudia pedagogů bylo za školní rok vyčerpáno 221 pracovních dnů, průměr na 1 pedagoga činí 7,12 

 

Seznam školení absolvovaných zaměstnanci ve šk. roce 2017/2018 

Část školy Jméno a příjmení Název školení Počet hodin Instituce, u které školení proběhlo 

Z
Á

K
L

A
D

N
Í 

Š
K

O
L

A
 

Badžgoňová Jana Bc. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Buchta Dušan Mgr. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Ebelová Lena Mgr. 

Podpůrná opatření ve vzdělávání 6 EU, MŠMT, MMO 

Aritmetika v Hejného metodě pro 1. - 3 ročník ZŠ 16 H-mat, o.p.s. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Ďurková Ingrid Mgr 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Letní škola s iPadem a pro iPad 19 WestSolution 
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Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Foltys Lukáš Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Hlubková Irena Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Kelarová Lenka Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Krištoforyová Marcela 

Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Krumerová Michaela 

Mgr. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Kubíková Taťána 
Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Kyjonka Jan 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Levická Jana Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Lisáková Vladimíra Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Mikesková Zdeňka Mgr. 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost 8 MMO 

Výuka matematiky Hejného met. po deseti letech 4 Nakladatelství Fraus s.r.o. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Komunikační dovednosti 6 Olchavová Jana 

GDPR ve školství aneb ochr. osob.údajů jasně 8 Olchavová Dita 

Inkluzivní vzdělávání 30 SPC Těšínská, p.o. 

Vedení zaměstna a prac.týmů v prostředí školy 16 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Letní škola s iPadem a pro iPad 19 WestSolution 

Management školy - Time management 8 Univerzita Karlova 

Veletrh inovací ve vzdělávání 7 MSK 

Mlýnková Pavla 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Pytlík Ondřej Mgr. 

Didaktické situace ve vyučování matematiky 6 Zřetel, s.r.o. 

Konference Digitální vzdělávání v české škole  10 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Rejcha David Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Inkluzivní vzdělávání 30 SPC Těšínská, p.o. 

Kyberšikana 4 Magistrát města Ostravy 

Letní škola s iPadem a pro iPad 19 WestSolution 

Šikana 4 Magistrát města Ostravy 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Rosenzweigová Hana 

Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Schoffer Rudolf 
Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Vážanová Mariana Bc. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Veřmiřovský Jan, 

RNDr., Ph.D. 

Výuka matematiky Hejného met. po deseti letech 4 Nakladatelství Fraus s.r.o. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Komunikační dovednosti 6 Olchavová Jana 

Inkluzivní vzdělávání 30 SPC Těšínská, p.o. 

Vedení zaměstna a prac.týmů v prostředí školy 16 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Management školy - Time management 8 Univerzita Karlova 

Letní škola s iPadem a pro iPad 19 WestSolution 

Veletrh inovací ve vzdělávání 7 MSK 

Vratislavská Eva, Mgr. 

Nadaný žák v ZŠ - identif. a individual. jeho vzděl. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Tvorba IVP žáka v rámci přiznaného podpůr.opatř. 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 
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Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ 4 Ministerstvo obrany 

Tvorba PLPP v rámci podpůr.opatř. prvního st.v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Školská legislativa ke společnému vzdělávání v ZŠ 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Metody práce se skupinou 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Závada Robert, Mgr. 
Aktivizační metody ve školní praxi 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Prožitkové aktivity jako podpora učení v heterogenní skupině 8 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Š
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Í 
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L

N
A

 Bartošáková Gabriela Hyg. minimum, novinky ve školním stravování 8 Ing. Emílie Koutná - EKONA 

Kalová Leona Hyg. minimum, novinky ve školním stravování 8 Ing. Emílie Koutná - EKONA 

Korchová Lenka Hyg. minimum, novinky ve školním stravování 8 Ing. Emílie Koutná - EKONA 

Kožušníková Eva Hyg. minimum, novinky ve školním stravování 8 Ing. Emílie Koutná - EKONA 

M
A

T
E

Ř
S

K
Á

 

Š
K

O
L

A
 Hlobilová Hana Bc. 

OVRON - práce se systémem 4 MMO 

Rozvoj čtenářských dovedností u dětí v MŠ 5 KVIC Nový Jičín, p.o. 

Laryšová Markéta Hudeb.činn. při osvoj. češt. jako druhého.jazyka 6 NIDV 

Sitorová Lenka Bc. Digitální vzdělávání v MŠ 4 
Metodický kabinet digitál. 

vzdělávání 

S
P
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Á
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N

Í 
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T
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A
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C

I 

Brucká Hana GDPR ve školství aneb ochr. osob.údajů jasně 8 Olchavová Dita 

Zlattnerová Jana Ing. 
Vyhl.o spis.službě a novela arch. zák. ve škol., DZ 6 PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 7 RESK education, s.r.o 
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7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 (12.2.2018 a 13.2.2018) se uskutečnila kontrolní činnost 

prováděná ČŠI ve vztahu ke sledování implementace mediální výchovy do výuky. Inspekční 

činnost nebyla s výstupem inspekční zprávy, ale pouze zakomponováním výsledků školy do 

komplexní celorepublikové zprávy, tj. šlo o tematickou inspekci. 

 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Zpráva metodika prevence za školní rok 2017/2018 

Zprávu předkládá: Mgr. Zdeňka Mikesková  

 

Přehled akcí pro žáky 

- žáci mají možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované na naší škole (vedené 

nejen našimi pedagogy, ale také trenéry tělovýchovných jednot), 

- jednorázové akce zaměřené na volnočasové aktivity (výtvarná, recitační, pěvecká, 

dopravní, turnaje v minikopané, florbalu), 

- preventivní programy: HASÍK, návštěva IZS, HALÓ - tady 112!, POKOS, 

FESTIVAL BEZPEČNOSTI, Preventivní program MĚSTSKÉ POLICIE, 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Program POLICIE ČR, Program dobrovolných hasičů, DEN 

ZDRAVÍ, LARPY, 

- žáci mají možnost aktivně relaxovat v období přestávek v průběhu celého vyučovacího 

dne (stolní tenis, stolní fotbal), 

- práce v žákovském parlamentu, vydávání žákovského časopisu nahradily zprávy a 

krátká „videa“ na Facebooku, 

- škola v přírodě pro žáky 1. stupně, 

- lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. stupně. 

 

Přehled akcí pro rodiče  

- třídní schůzky, konzultace s rodiči, individuální pohovory dle potřeb zákonných 

zástupců i žáků, 

- účast na jednáních s ŘŠ, ZŘŠ a i účast na projednávání s výchovnou komise, 

- besedy pro rodiče (témata -  Šikana, Kyberšikna, žák s ADHD). 
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Přehled akcí pro učitele 

- zpracování Minimálního preventivního programu pro školní rok 2017/2018 

zaměřeného na záškoláctví a bezpečné klima ve třídách, 

- úzká spolupráce třídních učitelů s metodikem prevence, výchovným poradcem, 

sociálním i speciálním pedagogem a SPC i PPP, 

- pomoc TU při řešení náznaků projevů sociálně – patologických jevů (účast 

v hodinách, účast na třídnických hodinách vypracování metodicky vedených 

třídnických hodin v ročnících včetně MŠ), 

- inovace ŠPP a Krizového plánu, 

- intenzivní příprava studia metodika prevence sociálně patologických jevů. 

 

Celkové zhodnocení práce, plnění plánu práce 

- Ve druhém pololetí školního roku došlo ke změně výchovného poradce na naší škole. 

- V tomto školním roce bylo naše působení věnováno snižování absence (omluvené i 

neomluvené). Snaha učitelů zodpovědně evidovat absenci však nezabránil omezené 

absence. Důslednost a spolupráce s TU, OSPOD, Policií ČR vede ke zpřísnění 

kázeňských opatření u některých žáků. Také jsme svou pozornost věnovali změnám ve 

Školním řádu a vyžadovali jsme jeho dodržování. 

- Velice intenzivně jsme se také věnovali předcházení sociálně – patologickým jevům 

(podněty k řešení problémů byly pečlivě prošetřeny a důsledky jednání některých žáků 

byly shledány jaké nepřípustné). Byly vedeny individuální pohovory s žáky, 

zákonnými zástupci, svolávány výchovné komise a žákům byly uděleny DTU, DŘŠ, 

ale také snížené stupně z chování. 

- Několikrát jsme jednali s kurátory žáků, s OSPOD, SPC, PPP, Městskou policií, 

Policií ČR i a  Krajskou hygienickou stanicí. 

- V následujícím školním roce bychom chtěli podat projekt (Výzva na poskytování 

aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování) a zaměřit se na prevenci již 

v MŠ až po žáky 9. ročníku. 

Bylo provedeno komplexní zhodnocení preventivních aktivit školy a poslány okresní 

metodičce. 
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 9. Účast na soutěžích a olympiádách 

9.1 Soutěže a olympiády 
 

Základní škola 

- Recitační soutěž – obvodní kolo  

- Čertovské pohádky – účast 

- Výtvarně-literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“ – školní kolo 

- Výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“  - školní kolo 

- Rainbow run – výtvarná soutěž v rámci školy, následně účast vybrané třídy na akci 

Rainbow run 
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- Celoškolní soutěž v programu malování – školní kolo, téma: „Stavby světa“ 

- Mladý zahrádkář – městské kolo (1. místo) s postupem do celostátního kola 

 

 

- Chovatelská olympiáda – městské kolo (1. místo) s postupem do celostátního kola a 2. 

místo 

- Velká cena malých zoologů – 20 dětí z IV. a V. A,V. B umístění 17., 22. a 36 místo ze 

63 družstev 

- Bezpečně na cestě - ceny získali celkem 3 žáci z prvních a pátých tříd  

- Pythagoriáda – školní kolo 

- Matematická olympiáda – účast vybraných žáků 5. tříd 

- Dějepisná olympiáda – účast žáků 9. ročníku 
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- Školní florbalová liga (Březinka Cup) za účasti žáků 5. – 9. ročníků 

- Školní futsalová liga (BFL) za účasti žáků 5. – 9. ročníků 

- Turnaj základních škol v kopané – chlapci IV. třídy a V.B třídy 4.místo 

- „Kdo s koho“ (Bambifest) – 2 žáci IV a V.A třídy 

- Kvalifikační závod projekt - Ostrava fandí kontinentům 4 žáci IV, V.A a V.B tříd 

 

Mateřská škola 

- Namaluj svoji učitelku (2. místo), MŠMT - Březinka je druhá v celostátní soutěži 

MŠMT s tématem „Namaluj svojí učitelku nebo učitele“ v kategorii mateřských škol! 

Slavnostní akt se odehrál ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT za účasti nového pana 

ministra školství Plagy. Pan ministr spolu se svým týmem poděkoval za účast vítězům 

a zdůraznil jejich velký úspěch, jelikož celkový počet zúčastněných byl přes 2 000! 

Největší gratulace z naší strany ale směřuje Trinh Phuong Thuy (Aničce) a paním 

učitelkám z mateřské školy! 
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- Myslivost očima dětí – školní kolo, Českomoravská myslivecká jednota 

- Školka plná dětí – školní kolo, PF UHK 

 

9.2 Výchovně-vzdělávací projekty, kulturní a výchovné akce 
 

Jazykové a společenské 

- Evropský den jazyků – písmeno 

- Knihovnická lekce – Literární žánry 

- Barevný podzim 

 

 

- Andělský den 

- Vánoční tvoření pro děti (vzájemná spolupráce rodiče a žáka, kooperace) 

- Velikonoční jarmark (společenská funkce, spolupráce rodiče a žáka – kooperace) 

- Velikonoční dílny – Středisko volného času Gurťjevova, Velikonoční zvyky, tradice, 

tvoření 

- „Středa nám chutná“ a další programy Divadla loutek Ostrava 
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- Účast na akci Slavnosti obvodu, dále v DD Korýtko a DD Kamenec s pásmem  

k 100. výročí republiky 

Preventivní 

- Zdravé zuby, Veselé zoubky (zdravotní prevence) 

- Akce Nestle 

- Den zdraví (zdravotní prevence, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Ostrava-Vítkovice) – účast 1. třídy 

- Festival bezpečnosti - DOV 

- Halo, tady 112 - DK Akord 

 

- Akce Jezdím jinak – akce Moravskoslezského kraje 

- Minimální preventivní program (zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů) 

- Městská policie a Policie ČR (besedy na aktuální témata: šikana, drogy, …) 

- Beseda s městskou policií  - Mimořádné krizové situace 
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- Dopravní výchova - ZŠ A. Kučery, pravidla silničního provozu, cyklista na silnici, 

dopravní předpisy 

- Užovka – dopravní soutěž metodického sdružení  

 

- Akce HASIČI – Ukázka práce hasičů 

Přírodovědné, EVVO, technické 

- Tříděný odpad (zaměřen na ekologii) 

- Ekologické projekty tříd (vzdělávací funkce) 

- Den Země – akce SVČ Ostrava-Zábřeh (celoškolní akce) 
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- Rozchodník 

- Badatelský den s podporou OU – fotosyntéza (žáci VI.B) – vzdělávací funkce projektu 

 

- Badatelský svět v Bělském lese s podporou Střediska volného času (IX.ročník) – 

vzdělávací funkce projektu 
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- Beseda o včelařství 

- Návštěva Planetária 

- Exkurze v Dolní oblasti Vítkovice (např. Robot OZOBOT) 

 

- Upcyklace – přeměňování odpadového materiálu v nové materiály lepší kvality 

- Talentovaná Březinka – Den přírodovědných a technických předmětů 

- Do lesa s lesníkem – Lesy ČR - Paskov 

Sportovní  

- výuka plavání pro 3. ročník 

- Futsalová liga chlapců (obratnost a prevence soc. patolog jevů) 

- Březinka Cup – Florbal (obratnost, spolupráce, prevence soc.- patolog. jevů)  

- Bruslení 

- Bambifest – soutěž Kdo s koho – přehlídka volnočasových aktivit 

- Sportovní den minigolf (V.B) 

- Mezinárodní den dětí na Skalce 

Ostatní  

- Projekty žákovského parlamentu (např. Mikuláš) 

- Projekty v jednotlivých předmětech (vzdělávací funkce) 

- Schools United – Teplákový den, Barevný týden 
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- Škola v přírodě – Jeseníky 

- Ovoce do škol, Mléko do škol 

- časopis Březulín nahradily „zprávičky“ školního rozhlasu a krátká videa na Facebooku 

 

Fotodokumentace z akcí školy: 
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Andělský den 

 

Vánoční jarmark 

 

Návštěva knihovny 
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Mikuláš a škola potmě 

Ač je Mikuláš v kalendáři 5.12., nás přišel navštívit společně s čerty a anděly až 6. prosince. 

Prošel si celou školu a odměnil všechny děti i učitele perníkem. Na mnoha dětech se projevilo 

také řádění čertů ať již ve formě konejšení paními učitelkami nebo černých šmouhů na 

obličeji. Trošku smířlivější byli čerti v mateřské školce, kde stáli v povzdáli a celá návštěva 

byla v andělském duchu.  
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Neméně velký úspěch měla také akce „Škola potmě“, která se odehrála v odpoledních 

hodinách, kdy děti musely plnit úkoly i projít přes naše „peklo“ v katakombách školy. Kdo 

byl ale odvážný a prošel všechna stanoviště, obdržel nejen sladkou odměnu, ale také 

účastnický list. Odpolední akce měla velký úspěch, což lze demonstrovat i 80 dětmi, které se 

účastnili. Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří se podíleli na bezproblémovém 

průběhu obou akcí, jmenovitě se jednalo o: Milana Ščibraniho, Báru Míčkovou, Radka 

Slavíka, Kristýnu Pargačovou, Terezu Potůčkovou, Veroniku Lhotskou, Markétu Novotnou, 

Vendulu Marenčinovou, Annu Fojtachovou, Samuela Řoutila, Nikitě Gurecké, Veronice 

Baranové, Jakubu Hudcovi a Marku Grabkovi. Zvláštní poděkování patří také bývalým 

absolventům Danu Kurucovi a Vojtu Venclíkovi. 
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9.3 Zájmová činnost školy, žákovský parlament  
 

9.3.1 Žákovský parlament 

Ve škole působí Žákovský parlament. Od školního roku 2017/2018 je tvořen žáky všech 

ročníků, tj. od 1. do 9. ročníku. Žákovský parlament má pravidelné schůzky 1x měsíčně. 

Koordinaci aktivit je pověřena Mgr. Eva Vratislavská. Zástupci žákovského parlamentu 

přenáší informace od žáků směrem k Žákovskému parlamentu a opačným směrem od 

Žákovského parlamentu směrem k žákům své třídy. Zástupci Žákovského parlamentu mohou 

své podněty přenášet také směrem k vedení školy. 

 

9.3.2 Zájmová činnost organizovaná školou 

Naší škole se podařilo v roce 2018 získat finanční prostředky na realizaci zájmových aktivit 

pro žáky. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: Pěvecký kroužek, Šikulové, Kondiční cvičení, 

Multimediální kroužek, Čtenářský kroužek a pro předškolní děti klub „Předškoláček“.  

  



47 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Čtenářský kroužek 

 

   

Šikulové  

 

   

Pěvecký kroužek 
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Předškoláček 

Od března funguje na naší škole multimediální kroužek, který je určen pro žáky 6. a 7. 

ročníku. V první fázi kroužku se žáci naučili pracovat s programem Powerpoint, naučili se 

vytvářet prezentace, do kterých vkládali obrázky, videa, zvuk, vše doplnili o animace, 

přechody, časování. Každý z žáků vytvořil prezentaci na téma: "Já a moje koníčky", kterou 

pak ostatní žáci jako porota shlédli a bodově ji ohodnotili. Nejhezčí prezentaci podle nich 

měla Markéta ze 7. ročníku. V další fázi kroužku budou žáci pracovat s kamerou, která nám 

byla do kroužku zakoupena. 

 

 

V rámci mimoškolních aktivit byly realizovány pro žáky 2. stupně tělovýchovné aktivity 

směřující k rozvoji fyzické kondice. Žáci si vyzkoušeli a pravidelně navštěvovali v rámci 
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dobrovolnosti tzv. kruhové tréninky. Náplní těchto hodin bylo posilování, rozvoj dynamiky a 

vytrvalosti tělesné konstituce žáků. Za využití moderních metod cvičení a cvičebního náčiní 

(např. bosu, TRX apod.) žáci rozvíjeli své fyzické dovednosti a zvyšovali fyzickou kondici. 

 

Sportovní kroužek – kruhový trénink  

 

Mimo tyto kroužky fungoval také Modelářský kroužek pro žáky I. a II. stupně. Ve školním 

roce 2017/2018 se přihlásilo 9 žáků, průběžně kroužek navštěvovalo kroužek celkem šest 

žáků. Kroužek působil od října 2017 do června 2018. V prvním období žáci skládali 

jednoduché origami, došlo k osvojení dovedností práce s papírem, přesné ohýbání, práce 

podle nákresu. Od listopadu žáci zpracovávali vystřihovánky z časopisu ABC: modely 

mrakodrapů, vánoční betlém, model házedla, model Národního divadla a několik tematických 

diorámat. 

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jsme realizovali také logopedický kroužek pod 

vedením studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. 

 

9.3.3 Zájmová činnost ve škole organizovaná jinými institucemi 

Žáci se zapojili také do další zájmové činnosti, kterou organizovaly jiné instituce na škole. 

Jednalo se o kroužek lehké atletiky pro ZŠ, atletická přípravka pro děti MŠ, kroužek národní 

házené (chlapci), které byly zajišťovány SSK Vítkovice, kroužek juda (1. Judo club Baník 

Ostrava), kroužek anglického jazyka (PaedDr. Iva Obermanová), florbalový kroužek (MVIL 

Ostrava) a kroužek keramiky v mateřské škole (Dana Šusterová). 
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10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/2018 
 

V Ý N O S Y 9-12/2017 1-8/2018 celkem 

Státní rozpočet            

(MS kraj)                                                                                               

Mzdy + náhrady 4 305 909,00 7 660 996,00 11 966 905,00 

Odvody 1 458 474,00 2 621 059,00 4 079 533,00 

FKSP 86 123,30 152 930,16 239 053,46 

ONIV 153 302,50 98 092,62 251 395,12 

  

Provozní výnosy         

(zřizovatel, PO)          

Hlavní činnost 1 398 459,00 3 995 323,97 5 393 782,97 

Vedlejší činnost   

(pronájmy) 
35 980,00 48 586,00 84 566,00 

  

Dotace                                     

(Statutární  město 

Ostrava) 

Otevřené hřiště  5 100,00 34 750,00 39 850,00 

Přírodní vědy a 

technika 30 000,00 0,00 30 000,00 

Talentovaná Březinka 231 433,00 164 567,00 396 000,00 

Aktivní Březinka 0,00 51 052,00 51 052,00 

Podpora nadaných 

žáků 0,00 279 876,00 279 876,00 

Podpora přír.,tech., 

čtenář. gramotnosti 0,00 128 637,00 128 637,00 

MŠ živly 0,00 85 216,00 85 216,00 

  

    
NÁKLADY 9-12/2017 1-8/2018 celkem 

Státní rozpočet            

(MS kraj)                                                                                                

Mzdy + náhrady 4 305 909,00 7 660 996,00 11 966 905,00 

Odvody 1 458 474,00 2 621 059,00 4 079 533,00 

FKSP 86 123,30 152 930,16 239 053,46 

ONIV 153 302,50 98 092,62 251 395,12 

  

Provozní náklady            

(zřizovatel, PO)      

Hlavní činnost 
2 194 424,09 3 499 615,00 5 694 039,09 

Vedlejší činnost   

(pronájmy) 2 080,00 9 383,50 11 463,50 

  

Dotace                                     

(Statutární město 

Ostrava) 

Otevřené hřiště  5 100,00 34 750,00 39 850,00 

Přírodní vědy a 

technika 30 000,00 0,00 30 000,00 

Talentovaná Březinka 231 433,00 164 567,00 396 000,00 

Aktivní Březinka 0,00 51 052,00 51 052,00 

Podpora nadaných 

žáků 0,00 279 876,00 279 876,00 

Podpora přír.,tech., 

čtenář. gramotnosti 0,00 128 637,00 128 637,00 

MŠ živly 0,00 85 216,00 85 216,00 
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     Rozpis ONIV 9-12/2017 1-8/2018 celkem 

 Cestovné 1 283,00 9 700,00 10 983,00 

 Zákonné pojištění 10 726,00 38 887,00 49 613,00 

 DVPP 8 500,00 18 280,00 26 780,00 

 OOPP 18 926,00 11 946,62 30 872,62 

 Učebnice 96 903,00 0,00 96 903,00 

 Pomůcky SPU 972,00 10 125,00 11 097,00 

 Balíček 1. třída 5 000,00 0,00 5 000,00 

 Ostatní 10 992,50 9 154,00 20 146,50 

 CELKEM 153 302,50 98 092,62 251 395,12 

  

Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou obsahem Zprávy o hospodaření příspěvkové 

organizace za příslušný kalendářní rok. 

 

10.1 Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2017/2018 získala škola následující finanční prostředky na realizaci 

projektů: 

- Přírodní vědy a technika  - celková výše dotace 40 000,-- Kč, realizováno v roce 

2017. 

- „Víc než zdravá výživa“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220, který je 

spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 

v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko (projekt doběhl v roce 

2016/2017, projekt byl finančně ukončen v roce 2018. 

- „Naše moderní škola“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008787. Projekt je v realizaci a je 

spolufinancován EU a rozpočtem České republiky. Realizace je v období od 1.8.2018 

do 31.7.2020. Dotace je ve výši 1 603 636 Kč. 

- „Talentovaná Březinka“. Projekt byl financován z rozpočtu Statutárního města 

Ostravy a byl zaměřený na podporu talentovaných žáků v oblasti přírodovědné a 

technické gramotnosti. Výše dotace: 396 000 Kč. Projekt byl finalizován v březnu 

2018. 

- „Podpora nadaných žáků na ZŠ Březinova 2018“. Projekt je financován z rozpočtu 

Statutárního města Ostravy a je zaměřený na podporu talentovaných žáků v oblasti 

přírodovědné a technické gramotnosti. Výše dotace: 720 000 Kč. Projekt je ve fázi 

realizace do března roku 2019. 
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- „Podpora přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti na ZŠ Březinova“. 

Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy a je zaměřený na podporu 

talentovaných žáků v oblasti přírodovědné a technické gramotnosti. Výše dotace: 

360 000 Kč. Projekt je ve fázi realizace do března roku 2019. 

- „Aktivní Březinka“. Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy a je 

zaměřený na finanční podporu kroužků na ZŠ Březinova. Výše dotace: 130 000 Kč. 

Projekt je ve fázi realizace do listopadu 2018. 

- „Živly badatelsky a tvořivě“. Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města 

Ostravy a je zaměřený na finanční podporu aktivit v mateřské škole. Výše dotace: 

100 000 Kč. Projekt je ve fázi realizace do listopadu 2018. 

- Otevřené hřiště - celková výše dotace  45 000 Kč. Realizováno v roce 2018. 

 

11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Odborová organizace ukončila působení ZO ČMOS PŠ ke dni 31.8.2009 rozhodnutím členské 

schůze a v současnosti žádná odborová organizace v příspěvkové organizaci nepůsobí. 

 

12.  Spolupráce školy s dalšími institucemi 
 

ÚMOb O.-Jih - péče o zeleň 

- řešení financování ze strany zřizovatele 

- spolupráce s OSPOD 

- Slavnosti obvodu ke 100. výročí 

republiky 

PPP, SPC Ostrava - prevence a spolupráce na poli 

znevýhodněných žáků 

AHOL - spolupráce na projektech, spolupráce na 

dalších aktivitách pro žáky, den 

otevřených dveří, spolupráce s 

vycházejícími ročníky  

Ostravská univerzita - PdF - reciproční aktivity studentů OU, 

průběžné a souvislé pedagogické praxe, 

projekty s katedrou informačních a 
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komunikačních technologií  

Nestlé - zdravá výživa  

Krajské velitelství Armády České republiky - akce příprava občanů k obraně státu  

SPŠ Ostrava-Vítkovice, Zengrova - spolupráce na projektech (projekt 

Moravskoslezského kraje – OKAP, nábor 

žáků do školy) 

SŠ technická a dopravní Ostrava-Vítkovice - spolupráce na projektech (projekt 

Moravskoslezského kraje – OKAP, nábor 

žáků do školy) 

Ostravská univerzita – Filosofická fakulta, 

Přírodovědecká fakulta 

- spolupráce na praxích, práce na 

projektech Přírodovědecké faktulty 

(Příroda, projekt partnerské univerzity – 

Univerzity Palackého v Olomouci) 

Spolupráce s Integrovaným záchranným 

systémem, Armádou ČR a dobrovolnými 

jednotkami (hasiči) 

- popularizační akce s brannou tematikou 

Rozchodník - ekologické lekce a besedy 

SSK Vítkovice - sportovní mimoškolní činnost žáků 

Divadlo loutek Ostrava - organizace výchovných představení pro 

žáky 

Obv.knihovna,  O.-Hrabůvka - knihovnické lekce a besedy 

Městská policie, Policie ČR - besedy pro žáky, preventivní péče a 

spolupráce 

- zájmová činnost 

KVIC Nový Jičín - akce v rámci DVPP, DVPP u nás ve 

škole 

NIDV Praha, pracoviště Ostrava - akce v rámci DVPP 

IPS ÚP Ostrava - spolupráce v rámci volby povolání 

ZOO Ostrava - vzdělávací akce 

MK Fruit - dodávka ovoce a zeleniny, spolupráce 

v oblasti zdravého stravování 

COME Vending s.r.o. - dodávka v rámci projektu „Mléko do 

škol“ 
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Coca Cola - zajištění automatu na pitný režim 

Hájenka z.s. - ekologické vzdělávací programy pro děti 

v MŠ 

Nadační fond Albert - vzdělávací program podporující zdravý 

životní styl 

 

13. Evaluace 

Komplexní evaluace školy nebyla v roce 2017/2018 zpracovávána. Autoevaluace školy je 

plánována v roce 2018/2019 a bude součástí výroční zprávy za daný školní rok.  

Dílčí evaluace byla zpracována s vazbou na školní jídelnu. Hodnocení směřovalo na kvalitu 

jídla i v kooperaci personálu školní jídelny, strávníků a jejich zákonných zástupců. Škála 

hodnocení byla 1 (nejlepší) až 4 (nejhorší). Celkové hodnocení bylo mezi stupni 1 a 2. 

Možnosti zlepšení směřovaly ke konkrétním jídlům, které by si strávníci přáli, což ale 

vzhledem k plnění „spotřebního koše“ často bohužel nezapadá.  

Hodnocení vedení školy se orientovalo primárně na „manažerské pohovory“, ze kterých 

vyplynuly potřeby organizace a konkrétních pracovníků školy.  

 

14. Závěr 

Škola ve školním roce 2017/2018 splnila stanovené cíle svého ŠVP. Zaměstnanci školy plnili 

povinnosti, které jim ukládají zákony, vyhlášky, pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školských zařízení, pokyny MŠMT ČR a přispěli k úspěšnému průběhu výchovně vzdělávací 

činnosti. V školním roce 2017/2018 jsme se snažili o maximální rozvoj školy navázáním 

spoluprací a využitím interního i externího financování školy, což se nám povedlo a budeme 

se o toto snažit i v následujících letech. V rámci školy došlo k optimalizaci struktury a 

následně i procesů probíhajících interně v organizaci. 

 

15. Přílohy 

 

Příloha č.1 – Učební plán I., II. stupně základní školy pro školní rok 2017/2018 

Příloha č.2 – Z činnosti školy ve školním roce 2017/2018 

 

Výroční zpráva byla projednána s pracovníky školy na poradě dne XXXXXXX. 
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V Ostravě dne XXXXXXX 

 

 

 ……………………………….. 

 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

 Ředitel školy 
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Příloha č.1: Učební plány I. a II. stupně základní školy pro školní rok 2017/2018 

Učební plán základní školy - 1. stupeň 

 

 

Vzdělávací 

oblasti 

 

Vyučovací předmět 

Ročník 

 

         1.                 2.                 3.                  4.                5. 

 

Celková 

dotace 

 

Z toho 

DČD 

Minimální 

časová 

dotace 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 

(7+2) 

9 

(7+2) 

8 

(7+1) 

8 

(7+1) 

7 

(5+2) 

41 8 33 

Anglický jazyk 1 

(0+1) 

2 

(0+2) 

3 3 3 

 

12 3 9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4 4 5 

(4+1) 

5 

(4+1) 

22 2 20 

Informační a 

komunikační  

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 1  1 

 

Člověk a jeho  

svět 

Prvouka 2 2 3 0 0 7 0  

12 Vlastivěda 0 0 0 2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

4 2 

Přírodověda 0 0 0 1 2 3 0 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0  

12 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 0 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 3 

(2+1) 

2 2 11 1 10 

Člověk a svět 

práce 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5  5 

Celková povinná časová dotace  21 22 24 25 26 118 16 102 

Z toho DČD 3 4 2 3 2    

DČD – disponibilní časová dotace 
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Učební plán základní školy - 2. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Ročník 

           6.                   7.                  8.                  9.                

Celková 

dotace 

Z toho 

DČD 

Minimální 

časová 

dotace 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 

 

4 

(3+1) 

4 4 4 16 1 15 

Anglický jazyk 

 

3 3 3 3 12  12 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 

(3+1) 

4 4 4 16 1 15 

Informační a 

komunikační  

technologie 

Informatika 1 1 

(0+1) 

 

0 1 

(0+1) 

3 2 1 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2(1+1) 2 8 1  

11 Výchova k občanství 1 1 1 1 4  

 

 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 1 2 2 6   

 

21 
Chemie 0 0 2 2 4  

Přírodopis 2 

(1+1) 

2 2 1 7 1 

Geografie 2 2(1+1) 1 1 6 1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4   

10 Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  

 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 1 1(0+1) 0 3 1 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 

(0+1) 

1 1 1 4 1 3 

 Volitelné předměty 3 

(0+3) 

3 

(0+3) 

4 

(0+4) 

5 

(0+5) 

15 15  

Celková povinná časová dotace  30 30 31 31 122 24  

Z toho DČD 7 5 6 6    

DČD – disponibilní časová dotace 
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Příloha č.2: Z činnosti školy v roce 2017/2018 

 

Z činnosti mateřské školy 

 

Zdravé podzimní vaření a tvoření 7. 11. 2017 

Rodiče s dětmi si doma připravili oblíbenou pomazánku s receptem, kterou starší děti za 

pomocí paní učitelky namazaly na jednohubky. V odpoledních hodinách pak rodiče s dětmi 

mohli ochutnat, vzít si recept a také vyrobit si něco podzimního z přírodnin. Nakonec 

maminka od Juráška přečetla dětem podzimní pohádku v rámci projektu „Celé Česko čte 

dětem“. Akce se moc vydařila a všem se líbila. Tímto bychom také rádi rodičům  poděkovali 

za spolupráci. 

 

 

Podzimní ježkování 15. 11. 2017 

Děti ze třídy Motýlek se zúčastnily výukového programu v ZOO Ostrava. Seznámily se 

s životem ježků a jejich příbuznými. 

 

Svět techniky – výukový program 28. 11. 2017 

Návštěvu Světa techniky jsme si všichni užili! Ml. děti si prostřednictvím výukového 

programu "Svět plný barev" procvičili znalost základních barev a vyzkoušeli si, které barvy 

vzniknou různým mícháním a st. děti se ve výukovém programu "Jak se staví město" 

dozvěděly, jak vznikala města v historii, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí a jaká povolání 

vykonávají lidé žijící ve městech. Největší radost však děti měly z her v Dětském světě. 



59 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

 

Čertovský den 6. 12. 2017 

Děti přišly do MŠ v čertovských maskách. Během dopoledne nás navštívil Mikuláš, Čert a 

Anděl. Děti přednesly naučené básničky a zazpívaly písničky a dostaly sladkou odměnu. Také 

byly pro děti připravené různé soutěže např. Hod bramborou do koše, skákání v pytli... 

Nakonec si děti zatancovaly čertovský taneček. 

 

 

Vánoční besídka a advent 
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Během Adventních dnů ve třídě Motýlek probíhal "Živý Adventní kalendář" kde si děti 

připravily pro své kamarády překvapení a vzájemně se obdarovávali. V obou třídách se 

konala vánoční besídka. 

 

 

Karneval s Hopsalínem 30. 1. 2018 

Na konci ledna jsme si v naší školce udělali "Karneval s Hopsalínem". Hopsalín měl pro děti 

připravený zábavný program, kde si děti nejen zatancovaly, ale také zasoutěžily. Letošní téma 

Karnevalu byly zvířátka ze ZOO. Na konci programu dostaly děti dáreček v podobě balonku 

(koník, meč, letadlo...).  

 

 

Skotačení s Verčou 13. 2. 2018 

Verča k nám přijela do školky se svým pohádkovým příběhem a tanečky.Děti si poslechly 

příběh proloženy tanečky a písněmi o Lucince, který se jim velmi líbil. 



61 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

 

Návštěva 1. třídy ZŠ 8. 3. 2018 

Předškoláčci navštívili naši ZŠ. Seznámili se se školním prostředím, podívali se, co všechno 

už prvňáčci umí a také paní předvedli, co už umí. 

 

Zdravá pětka 22. 3. 2018 

Prostřednictvím programu Nadačního fondu Ahold jsme podpořili zdravý životní styl dětí a 

jejich rodiny. 

 

Velikonoční výstava a pečení beránka 20. 3. 2018 

Čekání na jaro jsme si ve školce zpříjemnili velikonoční výstavou, jarmarkem a pečením 

beránků. Rodiče se mohli inspirovat našimi výrobky k jarní výzdobě svých domovů. Beránci 

byli výborní!!!  

 

 

Mobilní planetárium 9. 5. 2018 

Děti se seznámily s vesmírem, hvězdami, souhvězdími a světovými stranami. Shlédly příběh 

„Ostrov ptáků“. Prostřednictvím pohádkového příběhu se seznámily s životem ptáků. 
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Dopoledne s policií 21. 5. 2018 

Děti ze třídy Motýlek se zúčastnily akce PČR Ostrava „Dopoledne s policií“. Viděli jsem 

ukázku práce psovodů s policejními psy a teď už víme, že výcvik služebního psa ke zkoušce 

trvá 2-3 roky a pak se pes učí celý svůj život. Děti si zopakovaly pravidla bezpečného chování 

chodců v dopravě a své znalosti si ověřily v malém dopravním testíku. Dále se děti seznámily 

s prací dopravní a kriminální policie, prohlédly si policejní auto a motorku a vyzkoušely si 

udělat otisk dlaně. Od policistů každý dostal praktický dáreček, omalovánku a   MŠ dostala 

didaktickou hru Policejní služebna, která je teď u dětí velmi oblíbená. 

 

 

Sluníčkový den – dílna pro rodiče 22. 5. 2018 

Krásné slunečné odpoledne jsme si zpestřili dílnou pro děti a rodiče na téma „Sluníčko“. 

Práce šla všem pěkně od ruky a na konci akce byly třídy plné krásných sluníček, které děti 

vyrobily za pomoci rodičů různými výtvarnými technikami. 

 

 

Návštěva knihovny 31. 5. 2018 

V letošním školním roce předškoláci navštívili městskou knihovnu na ul. Závodní  

v Ostravě-Hrabůvce. Beseda „Šťastný skřítek“ byla zaměřena na rozvoj čtenářské 

pregramotnosti dětí. 
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Den dětí – areál Skalka 1. 6. 2018 

Den dětí jsme oslavili v zábavném areálu Skalka, kde na nás čekaly zábavné atrakce a zvířecí 

koutek. 

 

 

Výlet do ZOO Ostrava 6. 6. 2018 

Krásné slunečné dopoledne jsme strávili v ostravské zoologické zahradě. Navštívili jsme 

"naše " mandrily, kterým se dobře daří. Od p. ošetřovatelky už víme,  kdo je hlava tlupy, kdo 

čeká mláďátko, jak často je v ZOO krmí a co mají nejraději.  
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Školní výlet Včelí dům – Chlebovice 12. 6. 2018 

Během prohlídky včelího domu se děti seznámily se životem včel, navštívily včelařské 

muzeum, prohlédly si zahrádku s medonosnými rostlinami a vyrobily si čelenku z papíru. 

 

„Ahoj školko!“ 25. 6. 2018 

Rozloučení s předškoláčky se tradičně konalo na školní zahradě. Po veselém kulturním 

programu a pasování školáků následovalo oblíbené opékání špekáčků u táboráku. 

 

Další aktivity mateřské školy: 

- Divadlo loutek – představení „O blýskavém prasátku“ a „Hrnečku, vař!“ 

- Divadlo v MŠ – divadlo Letadlo, divadlo Úsměv 

- Beseda s veterinářkou „Jak se starat o domácí mazlíčky“ 

- Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

- Recyklace s nápadem – ekologický vzdělávací program pro děti MŠ 
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Z činnosti základní školy 

 

Zahájení školního roku  

Zahájení nového školního roku se u nás ve škole účastnili pan prof.Ing.Ivo Vondrák, CSc., 

hejtman Moravskoslezského kraje, pan Mgr. Stanislav Folwarczný, náměstek pro oblast 

školství a sportu Moravskoslezského kraje a Ing.Adam Rykala,radní ÚMOb Jih, v jehož gesci 

je oblast školství.  

  

 
 

Prvňáčci v Deníku 

Fotografie našich prvňáčků se objevila v novinách Deník. 
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Velká cena malých zoologů 

Dne 15. 9. 2017 se žáci 4. a 5. ročníku naši školy zúčastnili soutěže „Velká cena malých 

zoologů“, kterou pořádala ZOO Ostrava. 

Soutěž probíhala přímo v ZOO, což bylo pro děti zajímavé a motivující. Hodnotícím kritériem 

nebyly jenom vědomosti, ale také i výsledný čas. Soutěž absolvovala tři družstva. Z vydařené 

akce si děti odnesly nové zkušenosti a také určitě nabyly nové vědomosti. 

  

 

Barevný podzim 

Ačkoliv podzimní rovnodennost byla 22. září, nebyla příroda ještě dostatečně připravená na 

naší akci „Barevný podzim“. Proto jsme se rozhodli akci posunout až do půlky října a 18. 

října a tehdy se mohly děti vydovádět při kreslení různých motivů souvisejících s podzimem, 

ale také částečně s létem. Často se objevily kresby opadaných stromů nebo třeba draci, ti 

nejkreativnější využili také již opadané listí a trávu. Nejlepší účastníci obdrželi za svá díla 

diplomy. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další výtvory při různých akcích! 
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Evropské dny jazyků 

                              
Ve dnech 25. – 27. 9. 2017 proběhly na naší škole Evropské dny jazyků, jejichž tématem bylo 

„PÍSMENO“, „THE LETTER“, „DER BUCHSTABE“. Paní učitelky si pro žáky připravily 

různorodé úkoly, které byly odstupňovány dle věku a znalostí dětí. Příkladem aktivit bylo 

vytváření vlajky Velké Británie a České republiky z plastových víček, na základě černobílé 

předlohy, ale také práce se slovním zásobou. Starší žáci již řešili úlohy spojené se slovní 

zásobou (např. anglické pojmenování zvířat). Součástí byly také aktivity spojené s pracovními 

činnostmi jako vystřihování a nalepování. Všichni žáci, kteří se zapojili, obdrželi od 

vyučujících účastnické listy za svou píli a schopnosti.  

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIn-uCmPbYAhVBKywKHRK9AsEQjRwIBw&url=https://www.army-shop.cz/produkty/vlajky/vlajky--90-x-150cm/vlajka-ceska-republika/116.html&psig=AOvVaw3JIGyaxnrsc4RTp4QIgJ5T&ust=1517075274407146
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM18zMl_bYAhUkh6YKHT4wCCIQjRwIBw&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Evropsk%C3%A9_unie&psig=AOvVaw2_fI8kaul2vD-s8CJbDnK0&ust=1517075124837783
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-98fgl_bYAhUjiKYKHdL9AtcQjRwIBw&url=http://www.statnivlajky.cz/velka-britanie&psig=AOvVaw0SJoFpluI0xyJiW2HkoW1H&ust=1517075221098874
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Prezentace včelařství 

 

Koncem září a začátkem října tohoto roku měli žáci možnost zhlédnout, jak náročná je práce 

včelaře. Na ukázku pan Ludvík Klinkovský nepřinesl pouze plakáty, které popisují, jak 

včelstvo vypadá, jaké existují druhy medu a další zajímavosti, ale žáci si mohli prohlédnout 

také, jak vypadá úl, jaké nástroje včelař potřebuje ke své práci a jaké druhy medů máme. Asi 

nejpoutavějším exponátem celé expozice, kterou jsme měli na prvním stupni umístěnou, byla 

skutečná část živého včelstva, tudíž žáci mohli pozorovat, jak se včely pohybují po plástvích a 

jak se v úlu chovají. Celý exkurz do problematiky chovu včel byl spojen s přednáškou pana 

Klinkovského, který nejen vše popsal na praktických ukázkách, ale donesl také žákům 

ochutnat různé druhy medů. Děti obvykle znají základní typy, jako jsou medy květové nebo 

lesní, popř. pastové. Na přednášce byly k ochutnání také medy přímo z určitých druhů rostlin 

a stromů. Proto bylo možné ochutnat např. med borovicový nebo levandulový apod. Panu 

včelaři Klinkovskému i jeho spolupracovníkovi velmi děkujeme a doufáme ve spolupráci i 

v budoucnu! 
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Výlet na Velký Javorník 

Za téměř ranního rozbřesku se nás 17 statečných sešlo ve sváteční den na vítkovickém 

nádraží. Vlakem jsme se přesunuli do výchozí stanice výletu – Frenštátu pod Radhoštěm. 

Počasí bylo opravdu vyvedené a náš cíl byl krásně vidět hned od začátku. 

Po „modré“ to šlo. Nejprve jsme se zkratkami vymotali z města, mírné stoupání na Papratnou 

jsme si zpříjemnili sběrem hub a dobrým občerstvením. Po sérii nekonečných společných 

selfíček jsme konečně stanuli před závěrečným stoupáním. Teď už bylo na každém, jak se s 

tím popere, protože kolmo proti vrstevnici. Ale „dali“ to všichni, malé děti i rodiče. Klobouk 

dolů!!! Odměna nás neminula – osvěžující nápoje a nádherná panoramata z rozhledny toho 

byly důkazem. Cesta dolů pak již probíhala v rychlém sledu a vláčkem z Veřovic jsme 

dorazili domů. Děti si výlet užili a rodiče také. Byla to vydařená akce, takže houšť takových 

společných školních výšlapů a turistice zdar! 



70 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Autor příspěvku: Tomáš Strauch 

  
 

Evropský den jazyků 

V týdnu od 25. do 29. září 2017 se uskutečnil Evropský den jazyků. Tématem bylo 

„Písmeno“.  Do akce se zapojili žáci všech ročníků II. stupně. Nejúspěšnější projekty žáků 

byly vystaveny v prostorách školy.   

 

 

 

 

Akce Nestlé pro zdravé děti 
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Dne 26. září 2017 proběhla ve škole akce pro žáky 2. – 8. ročníku s tematikou zdravého 

způsobu života. Žáci si povídali o zdravé a vyvážené stravě. Na konci obdrželi upomínkové 

předměty firmy Nestlé.  

 

Koloběžky do škol 

Dne 26. 9. 2017 se vybraní žáci ze 3. – 8. tříd zúčastnili skvělé sportovní akce pořádané 

„Bokolobka týmem Ostrava“. Žáci si vyzkoušeli koloběžkový sprint na 400 m (jeden okruh 

na tartanové dráze) a dokonce v zápalu boje i zvítězili. Gratulujeme! Finále se uskuteční 2. 

11. a věříme, že naši sportovci přivezou opět „zlaté“ medaile. 

  

  

 

Turnaj základních škol v kopané 

Naše škola se v pátek 6. 10. 2017 zúčastnila turnaje základních škol v kopané, který pořádal 

FK Stará Bělá. Turnaj byl určen pro ročníky 2007 a mladší. Naši školu reprezentovali 

převážně kluci ze 4. ročníku, doplněni o kluky z 5.A a 3. ročníku. Do turnaje se přihlásilo 

celkem pět škol, nakonec se utkala jen čtyři družstva a to konkrétně ZŠ Stará Bělá - vítěz 

turnaje, ZŠ Volgogradská, ZŠ Alberta Kučery a naše škola. Turnaj se hrál systémem každý s 

každým 2x15 minut v počtu hráčů 7+1. Naši kluci sice v žádném utkání nevyhráli a obsadili 

tak konečné 4. místo, ale odehráli skvělé zápasy!!! Náš gólman Prokop Vaněk byl na konci 

turnaje vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje a odnesl si tak domů krásné individuální 
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ocenění. Příslibem je fakt, že naši kluci byli věkově nejmladším družstvem a tak máme do 

dalších ročníků turnaje na čem stavět.  

 

 

 

Den HZS MSK 

Dne 13. 10. 2017 se celá naše škola zúčastnila akce“ Den požární bezpečnosti“. Žáci se na 

jednotlivých stanovištích dozvěděli spoustu zajímavostí o práci bezpečnostních složek. 

Součástí akce byla i prohlídka techniky sloužící k zásahům. Nejzajímavější byla ukázka 

vyprošťování osob z havarovaného automobilu. 

 

Hasík 

V listopadu proběhla soutěž k prevenci požárů ve spolupráci s Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje pro žáky druhých a šestých tříd.  

  

 

Návštěva Pevnosti poznání 
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Díky projektu financovaném z prostředků Statutárního města Ostravy se mohli vybraní žáci 

účastnit v listopadu exkurze do Pevnosti poznání, kde si mohli vyzkoušet vybrané fyzikální 

jevy na modelových příkladech. 

 

 

 

Prezentace studijních oborů  

Abychom usnadnili rozhodování žákům 9. ročníku i případným zájemcům z ročníků nižších, 

uspořádali jsme pro žáky setkání s „náboráři“ vybraných středních škol přímo u nás na škole. 

Žáci měli možnost se ptát na vše, co je ve vztahu k případnému budoucímu studiu zajímá a 

náboráři, kteří si v některých případech přibrali i pomocníky v podobě svých žáků mohli klást 

různé dotazy. 

 

 

Ostrava fandí kontinentům 

Společně s některými dalšími základními a středními školami jsme se zapojili do soutěže, 

která v sobě spojovala atletické disciplíny i určitou úroveň znalostí. Soutěž „Ostrava fandí 

kontinentům“ bude vrcholit začátkem září Kontinentálním pohárem v atletice. 
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Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na Březince 

Základní škola Březinova se zapojila do projektu statutárního města Ostravy v oblasti 

talentmanagementu, který jsme nazvali „Talentovaná Březinka“. V rámci projektu se 

uskutečnily již dvě aktivity, které se zaměřují na rozvoj vybraných žáků v přírodovědných a 

technických oblastech. Pro akce byli vybíráni žáci, kteří se profilují právě ve výše uvedených 

oblastech. 

První aktivita se soustředila na exkurze do vybraných center, která rozšiřují poznání 

v oblastech přírody a techniky. Dne 7.11.2017 jsme se společně se žáky vypravili do Pevnosti 

poznání v Olomouci, ve které si žáci mohli vyzkoušet řadu experimentů, jejichž cílem bylo 

přiblížit vybrané fyzikální a přírodní děje a zákony. Nejvíce času jsme strávili v sekci 

hlavolamů, kde žáci potrápili svůj mozek, aby vyluštili vybrané skoro neřešitelné propletené 

dřevěné i kovové skládačky. 



75 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

 

Druhou zastávkou projektu „Talentovaná Březinka“ byla iQLandia v Liberci ve dnech  

21. – 22.11.2017. Tuto exkurzi jsme spojili také s návštěvou ZOO v Liberci, která je 

vyhlášena chovem bílých tygrů. Prioritou ale byla právě návštěva iQLandia, což je science 

center nabízející v pěti patrech rozsáhlou expozici pohyblivých modelů nabízejících rozvoj 

schopností dětí. Příkladem mohou být aktivity v prostorách vodního světa, živlů, člověka, 

kosmo, geo a dalších. Žáci si mohli vyzkoušet různé vynálezy a technické prostředky, ke 

kterým by se možná nedostali.  
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Zatím poslední aktivitou pořádanou pro žáky, tentokráte celé školy, byl den technických 

oborů a přírodovědných předmětů. Na této akci spolupracovala naše škola s vysokými 

školami a dalšími institucemi, které souvisí s přírodovědnými a technickými oblastmi. 

Jmenovitě se jednalo o Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu, Ostravskou 

univerzitu, Dolní oblast Vítkovic a Eurofertil. Akci jsme pojali jako popularizaci vědy, kdy 

pro všechny žáky byl uspořádán „kabaret vědy“ v rámci projektu VŠB-TU „Zlepši si 

techniku“ a následně byly popularizační aktivity odstupňovány dle věku žáků. Zatímco mladší 

žáci se soustředili na robotiku (Putování za medem, Robot Ozobot), pro starší byly připraveny 

primárně přednášky s různorodou tematikou. Žáci se mohli dozvědět informace, jak vzniká 

člověk v rámci umělého oplodnění, jaký význam má statika, proč jsou významné tropické 

deštné lesy atd. Pro žáky byl připraven také doprovodný program v podobě hlavolamů, které 

byly umístěny na chodbách školy. Akce se účastnili také zástupci vedení města, Ing. Vladimír 

Cigánek, náměstek primátora pro oblast školství a sportu a zástupci Úřadu městského obvodu 

Ostrava-Jih pan starosta Bc. Martin Bednář, paní místostarostka Ing. Hana Tichánková a 

zaměstnankyně odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury. 
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Víčka pro Stelinku 

Vzhledem k tomu, že původní rodina, které škola dodávala plastová víčka, již o ně neměla 

zájem, našli jsme jinou. Podpořili jsme Stelinku Štrossovou, která trpí Rettovým syndromem. 

Všechna nasbíraná víčka jsme umístili do čtyř velkých pytlů a převezli paní Štrossové do 

Českého Těšína. Takto jsme alespoň troškou mohli přispět na léčbu a pomůcky pro malou 

Stelinku.  
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Olympiáda z českého jazyka 

Dne 20. prosince 2017 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiády se 

zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníku. Výsledné pořadí školního kola byla následující: 

1. místo Vojtěch Weiser 

2. místo Terezie Potůčková 

3.místo Kateřina Macourková 

Do obvodního kola postoupili Vojtěch Weiser a Terezie Potůčková. V okresním kole, které se 

konalo 29. ledna 2018 v prostorách Domu dětí a mládeže na ul.Ostrčilova obsadil Vojtěch 

Weiser 56. – 62. místo a Terezie Potůčková – 69. – 74. místo. 

 

 

LARPy (nejen) na Březince 

Dne 20.12.2017 si vyzkoušeli vybraní žáci v rámci projektu Talentovaná Březinka LARP. 

Pod tímto označením se skrývá zkratka anglických slov Live Action Role Playing, což 

můžeme volně přeložit jako hraní rolí v přímém přenosu. Naše hra proběhla v krytu ZŠ 

Chrjukinova. Celá akce se soustředila na týmovou spolupráci i práci v časovém presu. Dle 

reakcí účastníků se všem akce líbila a měli by zájem o něco obdobného i v budoucnu. Za 

účast děkujeme jmenovitě: Katce Macourkové, Nele Urbančíkové, Mirku Petrovi, Leoši 
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Ruskovi, Davidu Andrysovi a také našim bývalým absolventům Danu Kurucovi a Vojtěchu 

Venclíkovi. 

  

 

 

Matematická olympiáda 

V lednu 2018 se na naší škole konalo školní kolo matematické olympiády, kterého se 

účastnilo 15 žáků z 5. – 9. ročníku. 

Dne 24. 1. 2018 se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě uskutečnilo okresní kolo v 

matematické olympiádě kategorie Z5 a Z9. Naši školu reprezentovala děvčata Eliška Gurecká, 

Sofie Kubovská, Amálie Krejčí, Linda Majtánová z V. A, Anna Fojtáchová z deváté třídy, 

která měla naši školu reprezentovat v kategorii Z9 bohužel před soutěží onemocněla. I tak 

všem děvčatům děkujeme za úspěšné zvládnutí školního kola a za příkladnou reprezentaci 

v kole okresním. 
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Soutěž v programu „Malování“ 

I letos se uskutečnila naše tradiční soutěž s názvem "Kreslíme v programu malování". Ve 

třetím ročníku této soutěže kreslili žáci obrázky na téma stavby světa. Nejhezčí práce bylo 

možné vidět u vstupu do budovy školy. 

 

 

 

Triumf Březinky v AHOL´S AMAZING RACE aneb jsme nejlepší!!! 

Dne 1. února 2018 se žáci 7. – 9. ročníku naší školy zúčastnili na SOŠ Ahol 3. ročníku 

soutěže v anglickém jazyce nazvané AHOL´S AMAZING RACE. 

Soutěž byla zaměřena nejen na vědomostní test, ale také na další soutěžní aktivity, které se 

soustředily na reálie, sport, finanční gramotnost, nechyběl ale také například zpěv nebo 

poznávání členů královské rodiny a zvířat z anglických knih. Celá soutěž byla zakončena ve 

sklepení, který byl ve znamení Halloweenu. Za každý úkol družstvo získalo určitý počet 

„liber“, které na konci soutěže proměnili v body.  
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Po vědomostním testu bylo naše družstvo na 10. místě ze 16. týmů, což jsme považovali za 

krásný úspěch, proto jsme byli v očekávání výsledků. A jak dopadlo výsledné skóre?  

1. místo: ZŠ Březinova 

 2. místo: ZŠ Dětská  

3. ,místo: ZŠ Chrjukinova 

Naše družstvo soutěžilo ve složení: Anna Fojtachová, Nikita Gurecká, Terezie Potůčková, 

Milan Ščibráni, Marie Kulíšková, Leoš Rusek, Lucie Vrbková, Pavel Smažák.  

Ceny našemu vítěznému družstvu předali: ředitelka SOŠ Ahol Ing. Radmila Sosnová a 

starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář.  
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Návštěva Olympijského parku  

Dne 9. února 2018 se žáci mohli podívat do Olympijského parku k příležitosti Olympijských 

her v Pchjongčchang. Žáci si mohli vyzkoušet v praxi některé zimní sporty např. curling, 

bruslení, lyžování atd. 

 

  

 

 

 

 

Recitační soutěž – 2. stupeň 
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Recitační soutěž má na naší škole tradici. Dne 8. února 2018 se uskutečnilo školní kolo pro 

žáky II. stupně. Odborná komise vyhodnotila, že nejlepšími recitátory se stali Matěj Stratil, 

Kristýna Kusá, Anna Fojtáchová a Marie Kulíšková. Tito žáci nás reprezentovali v obvodním 

kole dne 14. února 2018 ve Středisku volného času Ostravy-Zábřehu. Naší žáci nás vzorně 

reprezentovali, avšak ve velké konkurenci dosáhli pouze na účastnické příčky.   

 

 

 

 

 

Recitační soutěž – 1. stupeň 

V úterý 13. února se uskutečnila pro žáky I. stupně recitační soutěž. Předvedli se ti nejlepší, 

kteří postoupili z třídních kol. Všichni se moc snažili, ale u některých zaúřadovala tréma a 

zkrátka to úplně nevyšlo. Přesto však měla porota obtížné rozhodování, protože těch 
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„odvážných“ zůstalo hodně. Do obvodního kola následně postoupili ti nejlepší z jednotlivých 

kategorií. 

 

  

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Ve dnech 12. – 16. února 2018 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz na Javorovém vrchu. 

Kurz byl primárně zaměřen pro žáky II. stupně školy. Žáci se mohli zdokonalit nejen v jízdě 

na lyžích, ale také na snowboardu. Sněhové podmínky byly velmi dobré a dle výrazu žáků si 

kurz náležitě užili. Z lyžařského kurzu chystáme udělat tradici tak, aby žáci měli každoročně 

možnost se zdokonalit v jízdě na lyžích a na snowboardu a zároveň měli možnost být na 

„čerstvém vzduchu“. 

  



87 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

   

  
 

Březinka má talent – finále projektu zakončeného soutěží 

Dne 28.2.2018 jsme završili aktivity projektu „Talentovaná Březinka“ financovaného z 

prostředků Statutárního města Ostravy, soutěží „Březinka má talent“. Úkolem žáků bylo 

prezentovat přírodovědné nebo technické téma před odbornou porotou. Někteří se zaměřili 

spíše na prezentaci tématu, jiné doplnili teoretické poznatky také o pokusy fyzikálního i 

přírodovědného rázu. Po prezentaci následovaly dotazy ze strany odborné poroty, která 

zasedla ve složení H.Rosenzweigová, D.Rejcha a J.Veřmiřovský. Verdikt komise byl 

následující: 

První místo obsadili jednotlivci Anna Fojtachová a Leoš Rusek, druhé místo tým ve složení 

Vojtěch Strauch, Matěj Stratil a Filip Vavrečka, diplomy za účast si odnesli Prokop Vaněk, 

Ivana Lyčková a Eliška Lyčková. 

Všichni zúčastnění obdrželi ceny z projektu „Talentovaná Březinka“. 
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Všem zúčastněným děkujeme za pěkné prezentace a budeme se těšit na další ročník této 

soutěže! 

 

 

 

POKOS – přednáška Armády ČR 

Dne 7. března 2018 vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava navštívili další školu v 

rámci projektu „Příprava občanů k obraně státu“. Poskytnout první pomoc, nasadit masku a 

vystřelit z pistole na trenažéru si dnes vyzkoušeli žáci Základní školy v Ostravě Zábřehu. Dále 

se školáci seznámili s informacemi o zahraničních operacích, Armádě České republiky a 

krizových situacích.  
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Velikonoční putování a ukázková hodina  

V březnu zavítaly Velikonoce i do naší školy. Nejenže byla škola „velikonočně“ vyzdobená, 

ale také jsme realizovali pro budoucí žáčky zábavné odpoledne plné úkolů, při kterých si 

mohli prohlédnout naší školu. Ráno měli možnost společně se svými rodiči nahlédnout, jak 

probíhá výuka v první třídě a trochu si tak přiblížit, co je za několik měsíců čeká. 

  
 

Ostrava fandí kontinentům!!!  

Účast na dnešním atletickém klání základních škol byla pro naše sportovce zážitkem. 

Děkujeme atletickým nadějím za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy ve sportovním 

životě. 
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Soutěž mladých chovatelů 

Naše škola spolupracuje se ZO ČSCH a v loňském školním roce spolupořádala městské kolo 

olympiády mladých chovatelů. Výsledky našich žáků byly více než dobré: 

Jana Havlínová - 1. místo v kategorii „kočka“ 

Adam Karas - 2. místo v kategorii „kočka“ 

Veronika Lednická - 1. místo v kategorii „pes“ 

Alena Mizunová - 2. místo v kategorii „pes“ 

Tadeáš Peňáz - 3. místo v kategorii „králík“ 

 

 

Do lesa s lesníkem 

Dne 10.5.2018 jsme se zúčastnili akce "Do lesa s lesníkem" v Paskově, dozvěděli jsme se 

zajímavosti o lesních zvířátkách, jak pracovat s dalekohledem a měřit stromy. Aktivně jsme se 

zapojili do výroby laviček, které nám zůstaly a nyní slouží ve třídě pro čtenářskou dílnu a k 

odpočinku. 
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Projekty v hodinách anglického jazyka 

Halloween 

Halloween je sice svátek anglosaský, který je podobný „dušičkám“. Naše škola se proto 

koncem října proměnila ve strašidelnou budovu plnou vyřezaných dýní se svíčkami. Žáci se 

převlékli do kostýmů - stvůr, kostlivců, čarodějů a čarodějek a často byli i ozdobeni různými 

dekoracemi.  Nejen výzdoba a elektrické svíčky symbolizovaly Halloween, ale také 

v některých předmětech, zejména v angličtině byla věnována určitá část tomuto svátku. Žáci, 

kteří přinesli vydlabané dýně, byli oceněni a my doufáme, že se příští rok zapojí do soutěže ve 

vydlabaných dýních ještě více dětí. 



92 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

  

 

 

eTwinning  

V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou mezinárodních projektů v rámci výuky 

anglického jazyka. 8. ročník „Denní život v naší zemi“, 9. ročník „Legendy naší 

země/regionu“. 
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Slavnosti obvodu 

Ve dnech 26. a 27. května 2018 proběhly Slavnosti obvodu Ostrava-Jih 2018. Naše škola u 

takové významné akce nemohla chybět. Vzhledem k faktu, že byly oslavy spojeny zároveň se 

stým výročním republiky, nacvičili naší žáci ve spolupráci s Mgr. Kelarovou, Mgr. Lisákovou 

a J.Kyjonkou vystoupení, které se neslo v duchu „Muzea voskových figurín“. Ve skoro 

dvacetiminutovém vystoupení byly prezentovány významné osobnosti českého kulturního, 

společenského i politického života. Našim žákům děkujeme za krásné vystoupení, které se 

pokusíme zopakovat i na jiných akcích spojených se stým výročním republiky. Tento 

dvacetiminutový program následně zopakovali i pro seniory v Domova pro seniory Korýtko a 

Domova pro seniory Kamenec.  

   

 

Den dětí na Skalce 
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Žáci prvního stupně oslavili Mezinárodní den dětí v areálu Skalka. Pro děti byly připravené 

různorodé atrakce v podobě skákacích hradů, mini zoo, trampolín i vyráběného sněhu. Dle 

výrazu dětí se akce vyvedla a my jim přejeme vše nejlepší k jejich dni! Zároveň bychom 

chtěli touto cestou poděkovat panu Tomáši Gattnarovi a jeho CK GATTOM za realizaci. 

 

 

Zvířata na farmě 

„Zvířata na farmě“ byl projekt, který realizovala třída II.A. Žáci na základě svých znalostí a 

dalších materiálů vytvářeli posterová sdělení s daným tématem. 
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Práce žáků VIII. ročníku na projektu „Sluneční soustava - The solar system“ 

  

 

 

Devítka na SPŠ Zengrova 

Žáci devátého ročníku v červnu absolvovali exkurzi na SPŠ Zengrova, kde viděli nejen 

prezentaci oborů, ale také dílny a odborné učebny. Naše škola spolupracuje se SPŠ Zengrova 

nejen v rámci projektu OKAP (Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání). 



96 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

 

 

Dopravní soutěž a úspěch našich žáků 

Naší žáci byli úspěšní v dopravní soutěži a zítra obdrží pěkné ceny v podobě Brainboxů a hry 

Loony Quest. A o koho se konkrétně jedná? Vyhráli Martinka z první třídy a Anička s 

Honzou z páté třídy. K úspěchu jim gratulujeme!!! 

 

Zábavná angličtina 

V prvním červnovém týdnu proběhla angličtina ve 2., 3. a 4. třídě poněkud jinak. Děti se 

přesunuly z lavic před budovu a měly nakreslit, co si pamatují z výuky anglického jazyka. 

Tímto si zopakovaly barvy, pojmy a další elementy z hodin anglického jazyka. 
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Hasiči ve škole 

Dne 8. června 2018 byli ve škole hasiči. Naštěstí nešlo o řešení krizových stavů, ale o ukázku 

nácviku práce hasičů. Žáci měli možnost vidět zásah hasičů při úniku nebezpečných látek a 

následně si prohlédnout auto-park. Chtěli bychom poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 

Hrabová za spolupráci i ukázku hasičské techniky. 
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Škola v přírodě 

Škola v přírodě je neodmyslitelně spjatá pravděpodobně s každým z nás. Naše škola také 

vyrazila do krásného prostředí Jeseníků na zdravý vzduch. Pro žáky naší školy „bylo 

připraveno“ nejen počasí, při kterém nemuseli trávit chvíle na pokojích, ale také aktivity ve 

spolupráci se Střediskem volného času Bruntál. Nedílnou součástí školy v přírodě byla 

diskotéka, při které jsme vyzkoušeli i naše nové repro-vybavení a byly i písničky na přání.  
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WOLFRAM 

Naší žáci se na konci července účastnili branného závodu WOLFRAM, který pořádala 

Armáda České republiky. Nejvyšších pozic sice nedosáhli, ale i tak byli šikovní a vyzkoušeli 

si své možnosti. Navíc se této akce, která již běží třetím rokem, účastnili poprvé. Pro příští rok 

jsme tak načerpali zkušenosti a budeme připraveni na značkách i v roce následujícím.  

 

Vybrané školní výlety 

 

Školní výlet II. A – Klimkovice 
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Školní výlet VI.B do Beskyd 

 

 

Školní výlet VII. třídy 

Dne 11. 6. 2018 zdolali účastníci školního výletu nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. 

Na vrchol dorazili po červené turistické trase úplně všichni, v cíli si dopřáli zasloužený 

odpočinek všichni turisté. Výstup na vrchol a sestup k železniční zastávce v Ostravici měřil 

17km. Doprovod zajistila paní učitelka Mariana Važanová.  
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Školní výlet VIII. ročníku 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se žáci VIII. ročníku vydali v rámci školního výletu směr Olomouc. 

Navštívili místní ZOO na Svatém Kopečku a prošli také historické centrum města. 

  

 

Školní výlet IX. ročníku do „Stověžaté Prahy“  

V úterý 12. června 2018 se vypravila IX. třída na školní výlet do Prahy. Po Praze jsme 

nachodili více než 16 kilometrů. Z hlavního nádraží jsme vyrazili pěšky na Václavské náměstí 

k soše sv. Václava, lanovkou jsme vyjeli na Petřín, navštívili bludiště i rozhlednu. Kolem 

Strahovského kláštera jsme došli na Pražský hrad, prošli jsme se po Karlově mostě, prohlédli 

jsme si Staroměstské náměstí. Na konci dne jsme se podívali do Palladia. Svezli jsme se i 

metrem. 
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Z činnosti školní družiny 

Akce školní družiny za 1. pololetí školního roku 2017/18 

● Drakiáda 

● Letecký den - dne 26.9.2017 proběhl opět „Letecký den“ v naší ŠD. Odlet papírových 

vlaštovek symbolizoval začátek podzimu a přitom si děti ověřily svou zručnost při 

jejich skládání. Později si je podle svých představ vyzdobily a na školním hřišti 

soutěžily o to, která nejdál doletí. 

 

● Barevný podzim 

● Halloweenské tvoření 

● Vánoční jarmark 

● Čertovská diskotéka 

● Návštěva knihovny 

 

Akce školní družiny za 2. pololetí školního roku 2017/18 

● Velikonoční jarmark 
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● Den Země – úklid v okolí školní družiny 

● Taneční soutěž 

● Recitační soutěž 

● Dopravní  soutěž 

● Soutěže k MDD 

● Pohádkový týden 

● Švihadlový král 

 

Z činnosti školního parlamentu 

Sběr papíru 2017 

Ve dnech 10. – 12. října 2017 pořádal Školní žákovský parlament sběr papíru. Ke škole byl 

přistaven kontejner, u kterého drželi služby učitelé a žáci IX. ročníku. Počasí bylo tentokrát 

nestálé, ze začátku byla zima a pršelo, postupně se však oteplovalo a vysvitlo i sluníčko.  

 

 

 

Duch Vánoc – soutěž o nejhezčí vánoční stromeček 
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Sympaťák a sympaťačka roku 2018 

V úterý 27. března 2018 byli vyhlášeni vítězové ankety Sympaťák a Sympaťačka roku, kterou 

pořádá školní žákovský parlament: Tereza Potůčková a Samuel Řoutil, oba z 9. ročníku. 
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Čteme dětem 

V úterý 15. května 2018 v 3. vyučovací hodině se opětovně konala na naší škole akce Čteme 

dětem, kterou pořádal Školní žákovský parlament. Vybraní žáci 2. stupně četli svým malým 

kamarádům 1. -  4. tříd ukázky se svých oblíbených knih. Na závěr si připravili otázky 

k textu, na které malí posluchači odpovídali. A nechyběly ani bonbóny za odměnu. 

 

 


